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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annettua 
lakia ammattipätevyyden tunnustamista kos-
kevien säännösten osalta. Ehdotetut muutok-
set johtuvat ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annetusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivistä 2005/36/EY. Sään-
nökset ryhmiteltäisiin sen mukaan, onko 
ammattihenkilö suorittanut koulutuksensa 
Suomessa, muussa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa  valtiossa vai talousalueen ulko-
puolella. Suomessa suoritetun koulutuksen 
osalta henkilön kansalaisuudella ei olisi mer-
kitystä. Jos koulutus sen sijaan on suoritettu 
muualla, ammatinharjoittamisoikeuden ja 
ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntä-
misen edellytyksiin vaikuttaisi paitsi se, mis-

sä koulutus on suoritettu, myös hakijan kan-
salaisuus. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi yleisluontei-
nen säännös terveydenhuollon ammattihenki-
löltä edellytettävästä kielitaidosta. Ehdotetun 
säännöksen mukaan terveydenhuollon am-
mattihenkilöllä pitäisi olla hänen hoitamiensa 
tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Kie-
litaitovaatimus ei voisi kuitenkaan olla Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisten ammattipätevyyden tunnustami-
sen edellytys, mutta säännös antaisi työnanta-
jalle entistä selkeämmän perusteen edellyttää 
heiltäkin ammatinharjoittamisen kannalta 
riittävää kielitaitoa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 20 päivänä lokakuuta 2007. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.   Johdanto 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta (jäljempänä ammattipätevyysdirek-
tiivi) annettiin 7 päivänä syyskuuta 2005. 
Ammattipätevyysdirektiivin tarkoitus on 
vahvistaa ne säännöt, joiden mukaisesti Eu-
roopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalu-
een (ETA) jäsenvaltion on tunnustettava 
säännellyn ammatin harjoittamisen aloittami-
seen ja sen harjoittamiseen ammattipätevyys, 
joka on hankittu yhdessä tai useammassa 
EU- tai ETA-valtiossa.  

Tunnustaminen antaa henkilölle oikeuden 
ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa kyseisessä 
valtiossa samaa ammattia kuin se, johon hä-
nellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan sa-
moin edellytyksin kuin kyseisen valtion kan-
salaiset. Ammattipätevyysdirektiivissä koo-
taan yhteen ja järjestetään uudelleen aikai-
sempien direktiivien säännökset ja yhdenmu-
kaistetaan sovellettavat periaatteet. 

 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
mukaan yksi yhteisön tavoitteista on henki-
löiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ra-
joittavien esteiden poistaminen jäsenvaltioi-
den väliltä. Jäsenvaltioiden kansalaisten osal-
ta kyse on erityisesti oikeudesta harjoittaa 
ammattia itsenäisenä ammatinharjoittajana 
tai palkattuna työntekijänä muussa jäsenval-
tiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet 
ammattipätevyyden.  

Euroopan Unionin tutkintojen ja ammatti-
pätevyyksien tunnustamislainsäädäntöön 
kuuluu kolme eri tunnustamisjärjestelmää: 
yleinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä  
( jäljempänä yleinen tunnustamisjärjestelmä), 
ammattikokemuksen tunnustamiseen perus-
tuva järjestelmä (jäljempänä ammattikoke-
musjärjestelmä) sekä koulutuksen vähim-
mäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen pe-
rustuva tunnustamisjärjestelmä (jäljempänä 
automaattinen tunnustamisjärjestelmä).  

 

2.   Nykyti la   

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain (559/1994, jäljempänä ammatti-
henkilölaki) ja asetuksen (564/1994, jäljem-
pänä ammattihenkilöasetus) tarkoituksena on 
edistää potilasturvallisuutta sekä terveyden-
huollon palvelujen laatua. Potilasturvallisuu-
den ja potilaan oikeussuojan vuoksi on tärke-
ää, että terveydenhuollossa toimiva henkilös-
tö on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Lain 
tarkoituksen toteutuminen edellyttää, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöllä on am-
mattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu 
riittävä ammatillinen pätevyys ja ammatti-
toiminnan edellyttämät muut valmiudet. 

Ammattihenkilölain ja -asetuksen mukaan 
terveydenhuollon ammatinharjoittaminen tai 
oikeus määrätyn ammattinimikkeen käyttöön 
edellyttää tiettyä koulutusta. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, 
joka ammattihenkilölain nojalla on saanut 
ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu 
ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamislu-
van (luvan saanut ammattihenkilö) sekä li-
säksi henkilöä, jolla ammattihenkilölain no-
jalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). 
Ammattihenkilölaissa säädetään siitä, mitä 
oikeus toimia laillistettuna, luvan saaneena 
tai nimikesuojattuna ammattihenkilönä mer-
kitsee. Vain laissa tai asetuksessa mainitut 
terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat 
lähtökohtaisesti suorittaa kyseiseen ammat-
tiin kuuluvia tehtäviä ja käyttää näille am-
mattihenkilöille kuuluvia ammattinimikkeitä. 
Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden am-
matissa voivat kuitenkin toimia muutkin 
henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus 
ja ammattitaito. Mainitut ammattihenkilöt 
voivat myös laissa säädetyin edellytyksin 
toimia toistensa tehtävissä. 
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Laillistettavia ammattihenkilöryhmiä on 
kaikkiaan 17. Näitä ovat lääkärit, hammas-
lääkärit, proviisorit, psykologit, puhetera-
peutit, ravitsemusterapeutit, farmaseutit, sai-
raanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, fy-
sioterapeutit, laboratoriohoitajat, röntgenhoi-
tajat, suuhygienistit, toimintaterapeutit, opti-
kot ja hammasteknikot.  

Oikeuden toimia laillistettuna terveyden-
huollon ammattihenkilönä myöntää Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus sen jälkeen, 
kun hakija on suorittanut sitä varten vaaditut 
opinnot ja on  osoittanut täyttävänsä asetuk-
sella säädetyt muut mahdolliset pätevyysvaa-
timukset. Edellytykset laillistamiselle on jao-
teltu sen mukaan, onko kyseessä Suomessa 
tai ulkomailla koulutuksensa saanut Suomen 
tai jonkin muun ETA-valtion kansalainen, 
Suomessa koulutuksensa saanut kolmannen 
maan kansalainen vai ulkomailla koulutuk-
sensa saanut kolmannen maan kansalainen. 
Jos koulutus on suoritettu ETA-valtion ulko-
puolella, edellytetään lisäksi, että Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus on hyväksynyt 
tämän Suomessa suoritettua koulutusta vas-
taavaksi koulutukseksi.  

Lääkärin ja hammaslääkärin ammatinhar-
joittamisoikeuden saaminen on porrastettu. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myön-
tää ensin peruskoulutuksen (lääketieteen li-
sensiaatti tai hammaslääketieteen lisensiaatti) 
suorittamisen jälkeen oikeuden harjoittaa 
lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillis-
tettuna ammattihenkilönä asianomaista am-
mattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun 
laillistetun ammattihenkilön johdon ja val-
vonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdas-
sa tarkoitetussa terveydenhuollon toimin-
tayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 
24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimin-
tayksikössä. Peruskoulutuksen suorittamisen 
jälkeen laillistetut lääkärit  suorittavat  perus-
terveydenhuollon lisäkoulutuksen ja ham-
maslääkärit käytännön palvelun itsenäisesti 
ammattiaan harjoittavan lääkärin tai ham-
maslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. 
Vasta suoritettuaan perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksen tai käytännön palvelun lää-
kärit ja hammaslääkärit voivat toimia itsenäi-
sinä ammatinharjoittajina sen jälkeen kun 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on 

myöntänyt heille mainitun oikeuden. 
ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalai-

nen, joka on suorittanut tutkintonsa ulkomail-
la, voi saada ammatinharjoittamisluvan lain 
4 – 6 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin tai amma-
tinharjoittamisoikeuden  määrätyt edellytyk-
set täytettyään. Luvan saamisen edellytykse-
nä on ulkomailla suoritetun, ammattihenkilö-
lain 4 – 6 §:ssä tarkoitetun koulutuksen lisäk-
si tehtävän edellyttämä pätevyys sekä riittävä 
kielitaito. Näistä on säädetty tarkemmin am-
mattihenkilöasetuksen 14 §:ssä. ETA:n ulko-
puolella tutkintonsa suorittaneelta Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus voi edellyttää 
lisäopintoja ja kuulusteluun osallistumista 
ammattitaidon selvittämiseksi. Tarkoituksena 
on varmistua siitä, että henkilön pätevyys 
vastaa Suomessa suoritettua vastaavaa koulu-
tusta. Lupa voi olla määräaikainen ja koskea 
esimerkiksi vain tiettyjä toimintayksiköitä. 

Ammattihenkilölain 12 §:ssä säädetään 
erikseen oikeudesta harjoittaa väliaikaisesti 
eräitä terveydenhuollon ammatteja. Lääkäri, 
hammaslääkäri, sairaanhoitaja ja kätilö, joka 
on Suomen tai jonkin muun ETA-valtion 
kansalainen ja jolle on myönnetty laillinen 
oikeus harjoittaa näitä ammatteja itsenäisesti, 
voi väliaikaisesti harjoittaa kyseistä ammattia 
Suomessa. Oikeuden käyttäminen edellyttää 
etukäteen tai kiireellisissä tapauksissa jälki-
käteen tehtyä ilmoitusta Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle. 

 Nimikesuojatun terveydenhuollon ammat-
tihenkilön ammattinimikkeitä on kaikkiaan 
22. Ammattinimikkeistä säädetään tarkem-
min ammattihenkilöasetuksen 1 §:ssä. Nimi-
kesuojattuja ammattihenkilöitä ovat apuhoi-
taja, apuvälineteknikko, hammashoitaja, jal-
kojenhoitaja, jalkaterapeutti, koulutettu hie-
roja, koulutettu kiropraktikko, koulutettu 
naprapaatti, koulutettu osteopaatti, kuntohoi-
taja, lastenhoitaja, lähihoitaja, lääkintävahti-
mestari-sairaankuljettaja, mielenterveyshoita-
ja, mielisairaanhoitaja, perushoitaja, psykote-
rapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetik-
ko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja 
sairaalasolubiologi. Nimikesuojatut ammatti-
henkilöt rekisteröidään Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen pitämään terveyden-
huollon ammattihenkilöiden keskusrekiste-
riin (Terhikki). 

EU:ssa ammattipätevyyksien tunnustami-
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sesta on säädetty useilla yleis- ja erityisdirek-
tiiveillä. Tutkintotodistusten yleistä tunnus-
tamisjärjestelmää koskevat neuvoston direk-
tiivit 89/48/ETY (niin kutsuttu tutkintotodis-
tusdirektiivi), 92/51/ETY (niin kutsuttu tut-
kintotodistusdirektiiviä täydentävä direktiivi) 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 1999/42/EY.  

Terveydenhuollon ammateista lääkärin, 
hammaslääkärin, proviisorin, yleissairaan-
hoidosta vastaavan sairaanhoitajan ja kätilön 
koulutuksen vähimmäisvaatimukset on yhte-
näistetty Euroopan yhteisön lainsäädännöllä. 
Terveydenhuollon ammatteja koskevat eri-
tyisdirektiivit ovat neuvoston direktiivit  
77/452/ETY ja 77/453/ETY (sairaanhoitajat), 
78/686/ETY ja 78/687/ETY (hammaslääkä-
rit), 80/154/ETY ja 80/155/ETY (kätilöt), 
85/432/ETY ja 85/433/ETY (proviisorit) se-
kä neuvoston direktiivi 93/16/ETY (lääkärit). 
Erityisdirektiivit sisältävät säännökset lääkä-
rin, hammaslääkärin, proviisorin, yleissai-
raanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ja  
kätilön koulutuksen vähimmäisvaatimuksista 
ja ammattipätevyyden tunnustamisesta. Näi-
den koulutuksen vähimmäisvaatimusten yh-
denmukaistamisen piiriin kuuluvien ammat-
tien pätevyyden tunnustaminen perustuu au-
tomaattisen tunnustamisen periaatteeseen. Jä-
senvaltion on tunnustettava muodollista pä-
tevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka täyttävät 
direktiiveissä asetetut koulutuksen vähim-
mäisvaatimukset kunkin ammatin osalta.  

Edellä mainittujen direktiivien mukaisesta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta sääde-
tään ammattihenkilölaissa ja –asetuksessa. 
Tähän lainsäädäntöön sisältyy paitsi auto-
maattisen tunnustamisjärjestelmän, myös 
yleisen tunnustamisjärjestelmän voimaanpa-
noa koskevat säännökset. 

 
2.2. Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Uusi ammattipätevyysdirektiivi korvaa 
edellä mainitut nykyisin voimassa olevat di-
rektiivit. Ne on koottu yhdeksi direktiiviksi. 
Ammattipätevyysdirektiivi koskee toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun ammattipätevyyden 
tunnustamista jäsenvaltiossa. Ammattipäte-
vyysdirektiivissä kaikki kolme nykyistä tun-
nustamisjärjestelmää säilytetään myös jat-
kossa. Ammattipätevyyden tunnustamisjär-

jestelmiin on tehty myös joitakin sisällöllisiä 
muutoksia.  

Ammattipätevyysdirektiivi laajentaa am-
mattitoiminnan harjoittamisen mahdollisuutta 
alkuperäisellä ammattinimikkeellä. Väliai-
kaisen ja satunnaisen palvelujen tarjoamisen 
sekä toisaalta sijoittautumisen osalta on pe-
rustettu erilaiset järjestelmät. 

 
Ammattipätevyysdirektiivin tarkoitus ja so-
veltamisala 

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 sen jälkeen, kun asian-
omainen henkilö on harjoittanut ammattia 
tutkinnon tunnustaneessa jäsenvaltiossa kol-
me vuotta. Automaattisen tunnustamisjärjes-
telmän alaan kuuluvan, EU:n ulkopuolella 
suoritetun tutkinnon tunnustamisessa tulee 
noudattaa koulutukselle asetettuja vähim-
mäisvaatimuksia. 

 
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 palvelujen tarjoaja te-
kee palvelujen tarjoamisesta kirjallisen en-
nakkoilmoituksen vastaanottavan jäsenvalti-
on toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisäksi 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 
tarkistaa palvelujen tarjoajan ammattipäte-
vyyden ennen palvelujen tarjoamista sellais-
ten säänneltyjen ammattien osalta, joilla on 
kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen 
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liittyviä vaikutuksia. 
 

Sijoittautumisvapaus 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaik-
kien kolmen tunnustamisjärjestelmän sijoit-
tautumisvapautta koskevien sääntöjen kes-
keiset piirteet säilytetään nykyisellään. Ylei-
sen tunnustamisjärjestelmän soveltamisala 
laajenee ja sitä sovelletaan myös eräissä ti-
lanteissa silloin, kun ammattipätevyyden 
tunnustamiseen ei voida soveltaa ammattiko-
kemusjärjestelmän tai automaattisen tunnus-
tamisjärjestelmän sääntöjä. 

Yleisessä tunnustamisjärjestelmässä on vii-
si pätevyystasoa, joiden määrittämisen kes-
keisiä kriteerejä ovat koulutuksen taso, luon-
ne ja kesto. Vastaavanlaiset tasot ovat ole-
massa myös nykyisin voimassa olevissa di-
rektiiveissä. Ammattipätevyyden tunnusta-
miseen oikeuttava tutkinto voi olla yhtä päte-
vyystasoa alempi kuin se tutkinto, jota vas-
taanottava 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 tai ammatti-
toiminnan sisällössä olennaisia eroja ja päät-
tää arvion perusteella, vaaditaanko hakijalta 
korvaavia toimenpiteitä. Pääsääntöisesti ha-
kija saa itse päättää, valitseeko hän korvaa-
vana toimenpiteenä sopeutumisajan vai kel-
poisuuskokeen. Hakijan valintaoikeudesta 
voidaan poiketa ammateissa, joiden harjoit-
taminen 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 sellaisissa tapauksissa, joissa auto-
maattiseen tunnustamisjärjestelmään kuulu-
van ammatin harjoittaja ei täytä ammattipä-
tevyyden automaattisen tunnustamisen edel-
lytyksiä ja joihin sovelletaan yleistä tunnus-
tamisjärjestelmää. 

 Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla ei ole 

oikeutta vaatia korvaavia toimenpiteitä haki-
jalta silloin, jos hakijan ammattipätevyys 
täyttää ammattipätevyyden tunnustamista kä-
sittelevän sääntelykomitean hyväksymät yh-
teiset vähimmäisvaatimukset. Tällaisia tiettyä 
ammattia koskevia yhteisiä vähimmäisvaati-
muksia voivat komissiolle esittää jäsenvalti-
oiden lisäksi sellaiset ammattijärjestöt tai -
liitot, jotka ovat edustavia kansallisella ja Eu-
roopan tasolla. Komissio on todennut, että 
ainakin 12 eri ammattijärjestöä (terveyden-
huollon alalta psykoterapeutit, psykologit, 
fysioterapeutit, jalkojenhoitajat, röntgenlää-
kärit, optikot ja sairaalaproviisorit) on ilmoit-
tanut kiinnostuksestaan yhteisten vähim-
mäisvaatimusten vahvistamiseksi. 

Ammattikokemusjärjestelmän alaan kuulu-
vat jatkossa samat toiminnot kuin nykyisin-
kin. Terveydenhuollossa ei ole ammattiko-
kemusjärjestelmän alaan kuuluvia ammatteja. 

Automaattisen tunnustamisjärjestelmän 
alaan kuuluvissa lääkärin, yleissairaanhoi-
dosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslää-
kärin, kätilön ja proviisorin ammateissa säi-
lytetään tutkintojen automaattisen tunnusta-
misen periaatteeseen perustuva järjestelmä. 
Direktiivin mukaan kuhunkin ammattiin joh-
tavan koulutuksen vähimmäisvaatimukset 
säilyvät pääosin muuttumattomina. Kunkin 
alan koulutuksen pääsyvaatimuksista, koulu-
tuksen vähimmäispituudesta ja rakenteesta 
säädetään artikloissa. Sen sijaan koulutuksen 
tavoitteena olevat tiedot ja taidot sekä koulu-
tusta koskevat oppiaineluettelot tai aiheko-
konaisuudet on siirretty direktiivin liitteisiin, 
joita voidaan jatkossa muuttaa komitologia-
menettelyä noudattaen.   

Päätös säännellyn ammatin harjoittamista 
koskevaan hakemukseen on pääsäännön mu-
kaan annettava kolmen kuukauden kuluessa 
kaikkien vaadittavien asiakirjojen esittämi-
sestä. Yleiseen tunnustamisjärjestelmään ja 
ammattikokemusjärjestelmään kuuluvissa 
päätöksissä direktiivi mahdollistaa kuitenkin 
päätöksenteon takarajan pidentämisen nel-
jään kuukauteen. 

 
Hallinnollinen yhteistyö 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan jäsen-
valtioiden viranomaisten on toimittava yh-
teistyössä ja huolehdittava keskinäisestä 
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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, joka muodostuu jä-
senvaltioiden edustajista ja jonka puheenjoh-
tajana on komission edustaja. Komitean teh-
tävänä on direktiivin liitteiden muuttamista 
koskevien asioiden käsitteleminen.  
 

2.3. Pohjoismaiset sopimukset 

Pohjoismaiden välillä on tehty sopimus 
eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä 
toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon 
ja eläinlääkintähuollon alalla (SopS 1-
2/1994), Terveydenhuoltoalan sopimus laa-
jentaa Euroopan yhteisön tunnustamislain-
säädännön soveltamisalaa niiden Pohjois-
maiden kansalaisten osalta, joiden kolman-
nessa maassa suoritettu tutkinto on tunnustet-
tu toisessa Pohjoismaassa.  

 
2.4. Nykytilan arviointi 

Ammattipätevyysdirektiivi edellyttää tiet-
tyjen muutosten tekemistä terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä koskevaan lainsäädäntöön. 
Lisäksi nykyisessä ammattihenkilölaissa ole-
vat säännökset terveydenhuollon ammatti-
henkilönä toimimisen edellytyksistä ovat 
vaikeaselkoisia ja ulkopuoliselle vaikeasti 
avautuvia, joten tämän vuoksi lainsäädännön 
rakennetta  on tarpeen selkiyttää lainmuutos-
ten avulla. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
ammattipätevyysdirektiivi terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden osalta. Suomessa oikeu-

den toimia terveydenhuollon ammattihenki-
lönä myöntää Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskus. Ammattipätevyyden tunnustami-
sella tarkoitetaan päätöksentekoa henkilön 
oikeudesta harjoittaa ammattia Suomessa.  

Lääkäreiden, yleissairaanhoidosta vastaavi-
en sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, kä-
tilöiden ja proviisorien ammattipätevyydestä 
annettujen asiakirjojen vastavuoroinen tun-
nustaminen pohjautuu perusperiaatteeseen, 
joka on muodollista pätevyyttä osoittavien 
asiakirjojen automaattinen tunnustaminen 
koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten 
yhteensovittamisen perusteella.  

Silloin, kun kysymys on yleisen tunnusta-
misjärjestelmän piiriin kuuluvista ammateis-
ta, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
olisi otettava huomioon toisessa EU- tai 
ETA-valtiossa hankittu pätevyys ja arvioita-
va, vastaako se Suomessa vaadittua pätevyyt-
tä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
olisi mahdollisuus vaatia korvaavan toimen-
piteen suorittamista joko kelpoisuuskokeen 
tai sopeutumisajan muodossa. Hakija voisi 
lähtökohtaisesti valita, suorittaako hän kel-
poisuuskokeen vai sopeutumisajan. Tätä va-
lintaoikeutta ei kuitenkaan olisi tilanteissa, 
joissa yleistä tunnustamisjärjestelmää sovel-
letaan automaattiseen tunnustamisjärjestel-
mään kuuluviin ammatteihin.  

Yleiset säännökset korvaavista toimenpi-
teistä eli kelpoisuuskokeesta ja sopeutu-
misajasta olisivat laissa ammattipätevyyden 
tunnustamisesta (  /  ) ja valtioneuvoston ase-
tuksessa ammattipätevyyden tunnustamisesta 
(  /  ).  

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpa-
non tavoitteena on varmistaa liikkuvuuden 
sujuvuus potilasturvallisuutta vaarantamatta 
sekä tultaessa muualta Euroopasta Suomeen 
että lähdettäessä Suomesta Eurooppaan. Uusi 
lainsäädäntö on pyritty kirjoittamaan nykyis-
tä ymmärrettävämpään muotoon. Tavoitteena 
on yhtenäisempi, avoimempi ja joustavampi 
ammattipätevyyksien ja opintojaksojen tun-
nustamisjärjestelmä. 

 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan toteutet-
tavaksi ammattipätevyysdirektiivin täytän-
töönpanon edellyttämät terveydenhuollon 
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ammattihenkilöiden ammatin harjoittamista 
koskevien säännösten muutokset. Tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden ammattipä-
tevyyden tunnustamisesta säädettäisiin am-
mattihenkilölaissa. Ehdotukseen sisältyvät 
myös säännökset ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevan hakemuksen liitteistä sekä 
hakemuksen käsittelyajoista.   

Koska ammattihenkilölain 2 luvun voimas-
sa olevat säännökset ovat vaikeaselkoiset ja 
osittain myös epäjohdonmukaiset, lukuun si-
sältyvät säännökset ehdotetaan uudistetta-
vaksi kokonaan. Säännökset ryhmiteltäisiin 
sen mukaan, onko ammattihenkilö suoritta-
nut koulutuksensa Suomessa, muussa EU- tai 
ETA-valtiossa vai EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lella. Suomessa suoritetun koulutuksen osalta 
henkilön kansalaisuudella ei ole merkitystä. 
Jos koulutus sen sijaan on suoritettu muualla, 
ammatinharjoittamisoikeuden ja ammat-
tinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen 
edellytyksiin vaikuttaa paitsi se, missä koulu-
tus on suoritettu, myös hakijan kansalaisuus. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi yleisluontei-
nen säännös terveydenhuollon ammattihenki-
löltä edellytettävästä kielitaidosta. Voimassa 
olevassa laissa on säädetty kielitaidosta aino-
astaan ulkomailla koulutuksensa saaneiden 
kolmansien maiden kansalaisten osalta. Eh-
dotetun säännöksen mukaan terveydenhuol-
lon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoi-
tamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kieli-
taito. Kielitaitovaatimus ei voi kuitenkaan ol-
la EU- tai ETA-valtioiden kansalaisten osalta 
ammattipätevyyden tunnustamisen edellytys, 
mutta säännös antaa työnantajalle entistä sel-
keämmän perusteen edellyttää heiltäkin am-
matinharjoittamisen kannalta riittävää kieli-
taitoa. 

 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Eräät ammattipätevyysdirektiivistä johtuvat 
muutokset lisäävät Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen työtä ja kustannuksia. Tällai-
sia muutoksia ovat muun muassa yleisen 
tunnustamisjärjestelmän soveltamisalan laa-
jeneminen ja vastaavasti väliaikaisen ja sa-
tunnaisen palvelujen tarjoamisen mahdolli-
suuden laajeneminen kaikkiin ammattiryh-

miin. Päätöksentekomenettely olisi yleistä 
tunnustamisjärjestelmää sovellettaessa jat-
kossa kaksivaiheinen, mikä aiheuttaa lisäkus-
tannuksia nykyiseen verrattuna. Myös haki-
jalle lähetettävä ilmoitus asiakirjojen saapu-
misesta kuukauden kuluessa aiheuttaa lisä-
kustannuksia. 

Ammattipätevyysdirektiivin edellyttämää 
terveydenhuollon viranomaisten tietojenvaih-
toa varten on komissiossa kehitetty sisä-
markkinoiden tietojärjestelmä Internal Mar-
ket Information System, (IMI) joka on tar-
koitus ottaa käyttöön vuoden 2008 alussa. 
Tietojärjestelmä koskee alkuvaiheessa vain 
muutamia ammattiryhmiä, mutta järjestelmän 
on tarkoitus laajentua jatkossa kaikkia am-
mattiryhmiä koskevaksi. Tietojärjestelmän 
kehittämiskuluista vastaa komissio, mutta 
järjestelmään osallistuminen sitoo myös kan-
sallisia voimavaroja. 

 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus toi-
misi jatkossakin terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden ammattipätevyyden selvittäjänä 
ja tekisi päätökset ammattipätevyyden tun-
nustamisesta. Työmäärä Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksessa lisääntyy.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus toi-
misi myös terveydenhuollon ammattien osal-
ta kansallisena yhteystahona, joten tiedotus- 
ja neuvontatehtävät lisääntyvät. Yhteystahon 
olisi annettava hakijoille ja muiden jäsenval-
tioiden yhteystahoille kaikki aiheelliset tiedot 
sekä ammatteja ja niiden harjoittamista kos-
kevasta kansallisesta lainsäädännöstä että 
Suomessa suoritettujen tutkintojen direktiivi-
vastaavuudesta. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus toimisi terveydenhuollon amma-
teissa IMI-tietojärjestelmän hallinnoinnissa 
sekä valtuutettuna koordinaattorina että toi-
mivaltaisena viranomaisena. 

 
4.3.  Vaikutukset eri kansalaisryhmien 

asemaan 

Terveydenhuollon ammattipätevyyden tun-
nustamista hakevien henkilöiden oikeusturva 
paranisi aikaisempaa yhtenäisemmän, avoi-
memman ja joustavamman ammattipäte-
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vyyksien ja opintojaksojen tunnustamisjär-
jestelmän myötä. Hakijan oikeusturva pa-
ranisi myös sitä kautta, että laissa säädettäi-
siin hakemuksessa tarvittavista liitteistä ja 
hakemuksen käsittelyn määräajoista. 

Terveydenhuollon viranomaisten välinen 
tietojen vaihto paranisi IMI:n myötä. Tieto-
jenvaihtojärjestelmä mahdollistaa terveyden-
huollon ammattihenkilöiden koulutusta ja 
ammatinharjoittamista koskevien tietojen 
vaihdon terveydenhuollon viranomaisten vä-
lillä aikaisempaa tehokkaammin, mikä puo-
lestaan edistää potilasturvallisuuden entistä 
parempaa toteutumista.  

Potilasturvallisuutta parantaisi osaltaan 
myös selkeä vaatimus siitä, että terveyden-
huollon ammattihenkilöllä on oltava hänen 
hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä 
kielitaito.  
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja –aineisto 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväk-
syivät ammattipätevyysdirektiivin syyskuus-
sa 2005. Direktiivi tuli voimaan lokakuun 20 
päivä 2005. Direktiivin aiheuttamat muutok-
set kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä 
kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. 
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja 
terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asi-
antuntijoiden kanssa. Lisäksi ministeriön ja 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
edustajat ovat osallistuneet opetusministeri-
össä ammattipätevyyden tunnustamista kos-
kevan lainsäädännön valmisteluun. 

 
5.2. Lausunnot 

Luonnos hallituksen esityksestä lähetettiin 
lausunnolle noin 80 eri taholle, muun muassa 

oikeusministeriölle, opetusministeriölle, 
kauppa- ja teollisuusministeriölle, työminis-
teriölle, valtiovarainministeriölle, lääninhalli-
tuksille, kaikille sairaanhoitopiireille, Suo-
men Kuntaliitolle, eräille kunnille ja terveys-
keskuksille, terveydenhuollon ammatteihin 
valmistaville yliopistoille ja ammattikorkea-
kouluille, Potilasvakuutuskeskukselle sekä 
alan ammattijärjestöille. Lausuntoja annettiin 
61.  

Suurin osa lausunnonantajista piti hallituk-
sen esitystä kannatettavana  ja perusteltuna, 
koska sen avulla toimeenpannaan ammattipä-
tevyysdirektiivi. Lausunnonantajat pitivät 
yleisesti esitystä entistä lakia selkeämpänä ja 
tarkennuksia ja lisäyksiä hyvinä. Myös ehdo-
tusta kielitaitovaatimuksesta pidettiin yleises-
ti tarpeellisena ja hyvänä. Muutamissa lau-
sunnoissa toivottiin tarkempaa määrittelyä 
ammatinharjoittamiselle väliaikaisesti ja sa-
tunnaisesti. Eräät lausunnonantajat toivoivat, 
että terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
nimikkeet tarkastettaisiin ajanmukaisiksi ja 
rekisteröintiä yhtenäistettäisiin. Saatujen lau-
suntojen perusteella lakiluonnokseen on tehty 
täsmennyksiä. 

 
6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöön-
panosta annetaan samanaikaisesti tämän hal-
lituksen esityksen kanssa hallituksen esitys 
laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE    /  ). 
Uusi ammattipätevyyden tunnustamista kos-
keva laki olisi yleislaki, jossa olisi säännök-
set yleisistä menettelytavoista ammattipäte-
vyyden tunnustamisessa, esimerkiksi yleiset 
säännökset palvelujen väliaikaisesta ja satun-
naisesta tarjoamisesta sekä yleisen tunnusta-
misjärjestelmän soveltamisesta ja siihen liit-
tyvistä korvaavista toimenpiteistä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.   Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Terveydenhuollon ammattihenkilö. Py-
kälän 1 momentissa määritellään, mitä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoite-
taan. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä 
tarkoitetaan sen 1 kohdan mukaan henkilöä, 
joka kyseisen lain nojalla on saanut amma-
tinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammatti-
henkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan 
saanut ammattihenkilö) sekä lisäksi 2 kohdan 
mukaan henkilöä, jolla kyseisen lain nojalla 
on oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). 
Momentin 2 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi 
perustuslain 80 §:stä johtuva tekninen tarkis-
tus siten, että viittaus asetukseen muutetaan 
viittaukseksi valtioneuvoston asetukseen. 
Viittauksella tarkoitettaisiin käytännössä 
ammattihenkilöasetusta.  

 Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, mi-
tä oikeus toimia laillistettuna, luvan saaneena 
tai nimikesuojattuna ammattihenkilönä mer-
kitsee. Vain mainitut ammattihenkilöt saavat 
lähtökohtaisesti suorittaa kyseiseen ammat-
tiin kuuluvia tehtäviä ja käyttää näille am-
mattihenkilöille kuuluvia ammattinimikkeitä. 
Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden am-
matissa voivat kuitenkin toimia muutkin 
henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus 
ja ammattitaito. Mainitut ammattihenkilöt 
voivat myös momentissa säädetyin edelly-
tyksin toimia toistensa tehtävissä. Pykälän 3 
momentissa säädetään lisäksi opiskelijan oi-
keudesta toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilön tehtävissä. Sen mukaan laillistetun 
ammattihenkilön tehtäviä voi pykälän 2 mo-
mentin estämättä suorittaa myös asianomai-
seen ammattiin opiskeleva henkilö siten kuin 
asetuksella säädetään. Opiskelijaan noudate-
taan tällöin soveltuvin osin, mitä kyseisessä 
laissa säädetään terveydenhuollon ammatti-
henkilöstä. 

Opiskelijan toimimisesta laillistetun am-
mattihenkilön tehtävässä säädetään tarkem-
min ammattihenkilöasetuksen 3 §:ssä. Yhtei-
senä piirteenä säännöksissä on, että toimimi-
sen tulee olla luonteeltaan tilapäistä ja että 
sen tulee tapahtua asianomaista ammattia it-

senäisesti harjoittamaan oikeutetun lailliste-
tun ammattihenkilön johdon ja valvonnan 
alaisena. Laillistetun ammattihenkilön joh-
don ja valvonnan alaisena toimimiselta edel-
lytetään, että johdosta ja valvonnasta on ni-
menomaisesti sovittu ja että opiskelijaa myös 
tosiasiassa ohjataan ja valvotaan riittävästi 
potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon 
palvelujen laadun turvaamiseksi. Terveyden-
huollon opiskelijan ohjaukselta ja valvonnal-
ta edellytetään näin ollen enemmän kuin mitä 
työoikeudellisella työnantajan johdon ja val-
vonnan alaisena toimimisella käytännössä 
tarkoitetaan. 

Pykälän 3 momentin säännöksiä ehdotetaan 
täydennettäviksi siten, että säännöksistä il-
menevät laillistetun ammattihenkilön tehtä-
vässä toimimisen perusedellytykset, toisin 
sanoen toiminnan tilapäisluonteisuus sekä se, 
että opiskelijan tulee toimia asianomaista 
ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeute-
tun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena. Opiskelijan toimimisesta 
laillistetun terveydenhuollon ammattihenki-
lön tehtävässä säädettäisiin edelleen tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella, käytännössä 
ammattihenkilöasetuksessa. Valtuutussään-
nöstä ehdotetaan kuitenkin tarkistettavaksi 
sanonnallisesti aikaisempaa täsmällisempään 
ja tarkkarajaisempaan muotoon.   

Pykälään ehdotetaan lisäksi lisättäväksi uu-
si 4 momentti, jossa todettaisiin, että väliai-
kaisesti ja satunnaisesti palveluja tarjoava voi 
2 momentin estämättä toimia väliaikaisesti ja 
satunnaisesti laillistetun ammattihenkilön 
tehtävässä tai väliaikaisesti ja satunnaisesti 
käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön 
ammattinimikettä. Momentissa todettaisiin 
myös, että palvelujen tarjoajaan noudatetaan 
tällöin, mitä terveydenhuollon ammattihenki-
löstä puheena olevassa laissa jäljempänä sää-
detään. Ehdotettu lisäys liittyy ammattipäte-
vyysdirektiiviin sisältyviin, väliaikaista ja sa-
tunnaista palvelujen tarjoamista koskeviin 
säännöksiin. Terveydenhuollon ammattihen-
kilöiden väliaikaisesta ja satunnaisesta palve-
lujen tarjoamisesta säädettäisiin lain 9 §:ssä. 

Henkilöltä, joka ammattipätevyysdirektii-
vin perusteella tarjoaa väliaikaisesti ja satun-
naisesti palveluja Suomessa, ei voida edellyt-
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tää vastaavaa ammatinharjoittamisoikeuden 
tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden hake-
mista kuin mitä EU- ja ETA-valtioiden kan-
salaisilta edellytetään heidän sijoittautues-
saan Suomeen. Ammattipätevyysdirektiivin 5 
artiklan 3 kohdan mukaan palvelujen tarjo-
ajaan sovelletaan kuitenkin niitä ammatilli-
sia, lakisääteisiä ja hallinnollisia sääntöjä, 
jotka koskevat välittömästi ammattipätevyyt-
tä, kuten ammattien määrittelyä, ammat-
tinimikkeiden käyttöä sekä vakavaa ammat-
tivirhettä, joka liittyy välittömästi ja nimen-
omaisesti kuluttajansuojaan ja turvallisuu-
teen, sekä kurinpitosäännöksiä, joita vastaan-
ottavassa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa 
ammattia harjoittaviin. Direktiivin 8 artiklan 
2 kohdassa edellytetään myös, että vastaanot-
tavan valtion toimivaltaiset viranomaiset kä-
sittelevät palvelujen vastaanottajien palvelu-
jen tarjoajasta tekemät valitukset toimien tar-
vittaessa yhteistyössä palvelujen tarjoajan si-
joittautumisvaltion toimivaltaisten viran-
omaisten kanssa asian ratkaisemiseksi tar-
peellisten tietojen saamiseksi. Terveyden-
huollon toiminnan osalta valitusten käsitte-
leminen tarkoittaa käytännössä lähinnä poti-
laiden tekemien kanteluiden käsittelemistä.  

Se, että palvelujen tarjoajaan noudatettai-
siin ammattihenkilölain säännöksiä, merkitsi-
si sitä, että palvelujen tarjoajaa koskisivat 
esimerkiksi lain 3 luvussa terveydenhuollon 
ammattihenkilölle säädetyt velvollisuudet, 
mukaan lukien esityksessä ehdotettu velvoite 
omata riittävä kielitaito sekä lain 21 §:ssä 
säädetty vakuuttamisvelvollisuus. Palvelun 
tarjoajaan sovellettaisiin myös muun muassa 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohja-
usta ja valvontaa koskevia ammattihenkilö-
lain 5 luvun säännöksiä. Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus ei kuitenkaan luonnolli-
sesti voisi puuttua ammatinharjoittajalle 
muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnettyyn 
ammatinharjoittamisoikeuteen.  

3 §. Toisen Pohjoismaan kansalaisen oike-
us toimia terveydenhuollon ammattihenkilö-
nä Suomessa. Toisen Pohjoismaan kansalai-
sen oikeudesta toimia Suomessa terveyden-
huollon ammattihenkilönä on erityissäännös 
voimassa olevan lain 8 §:ssä. Sen mukaan 
tästä on voimassa, mitä Pohjoismaiden välillä 
eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilös-
töryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä 

pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä 
sopimuksessa (SopS 2/1994) määrätään. So-
pimuksessa määrätään paitsi ammatinharjoit-
tajien hyväksymisestä, myös muun muassa 
hyväksymisen peruuttamisesta. Jos Pohjois-
maa, joka alun perin on hyväksynyt Poh-
joismaan kansalaisen toimimaan tietyssä so-
pimuksessa tarkoitetussa ammatissa, peruut-
taa hyväksymisen, on sopimuksen 18 artiklan 
mukaan myös toisen Pohjoismaan, joka on 
myöhemmin myöntänyt kyseiselle henkilölle 
hyväksymisen, peruutettava se. Edellä mai-
nittu voimassa olevan lain säännös, joka ny-
kyisin on sijoitettu ammatinharjoittamisoi-
keuden ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden 
saamista koskevaan 2 lukuun, ehdotetaan tä-
män vuoksi siirrettäväksi lain 1 luvussa ole-
viin yleisiin säännöksiin. Säännös otettaisiin 
laista 1 päivänä joulukuuta 2000 annetulla 
lailla (1030/2000) kumotun 3 §:n tilalle lisät-
tävään uuteen 3 §:ään. 

 
2 luku.  

Oikeus toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilönä  

 Ammattihenkilölain 2 luvun voimassa ole-
vat säännökset ovat vaikeaselkoiset ja osin 
epäjohdonmukaiset. Lukuun sisältyvät sään-
nökset ehdotetaan sen vuoksi uudistettavaksi 
kokonaan. Säännökset ryhmiteltäisiin sen 
mukaan, onko ammattihenkilö suorittanut 
koulutuksensa Suomessa, muussa EU- tai 
ETA-valtiossa vai EU- tai ETA-alueen ulko-
puolella. Suomessa suoritetun koulutuksen 
osalta henkilön kansalaisuudella ei ole mer-
kitystä. Jos koulutus sen sijaan on suoritettu 
muualla, ammatinharjoittamisoikeuden ja 
ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntä-
misen edellytyksiin vaikuttaa paitsi se, missä 
koulutus on suoritettu, myös hakijan kansa-
laisuus.    

4 §. Oikeus harjoittaa lääkärin, hammas-
lääkärin,  erikoislääkärin, ja erikoishammas-
lääkärin ammattia Suomessa suoritetun kou-
lutuksen perusteella. Lääkärin ja hammas-
lääkärin ammatinharjoittamisoikeuksien 
myöntämisen edellytyksistä on tarpeen säätää 
edelleen erikseen, koska ammatinharjoitta-
misoikeuksien saaminen on porrastettu.  

Pykälän 1 momentin mukaan Terveyden-
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huollon oikeusturvakeskus myöntää hake-
muksesta oikeuden harjoittaa lääkärin tai 
hammaslääkärin ammattia laillistettuna am-
mattihenkilönä asianomaista ammattia itse-
näisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun 
ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaise-
na potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tervey-
denhuollon toimintayksikössä tai sosiaali-
huoltolain 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuol-
lon toimintayksikössä. Oikeus myönnetään 
momentin säännösten mukaan Suomen kan-
salaiselle tai ulkomaalaiselle, joka on suorit-
tanut asianomaiseen ammattiin johtavan pe-
ruskoulutuksen Suomessa, taikka Suomen tai 
jonkin muun ETA-valtion kansalaiselle, joka 
on suorittanut oikeusturvakeskuksen hyväk-
symän vastaavan koulutuksen ETA:an kuu-
lumattomassa valtiossa ja joka on osoittanut 
täyttävänsä asetuksella säädetyt mahdolliset 
muut pätevyysvaatimukset. 

Momentin säännöksiä ehdotetaan muutet-
taviksi siten, että siinä säädettäisiin ainoas-
taan Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin 
peruskoulutuksen saaneen henkilön oikeu-
desta toimia toisen johdon ja valvonnan alai-
sena. Vastaavan oikeuden myöntämisestä 
Suomen tai jonkin muun EU- tai ETA-
valtion kansalaiselle silloin, kun koulutus on 
suoritettu EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, 
säädettäisiin lain 11 §:n 1 ja 5 momentissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lääkä-
rin ja hammaslääkärin oikeudesta harjoittaa 
itsenäisesti ammattiaan Suomessa suoritetun 
koulutuksen perusteella. Momentin sisältö 
vastaisi asiallisesti voimassa olevan pykälän 
2 ja 3 momentin sisältöä siltä osin kuin ky-
symys on Suomessa koulutuksensa saaneen 
henkilön oikeudesta harjoittaa lääkärin tai 
hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillis-
tettuna ammattihenkilönä. Ammatinharjoit-
tamisoikeuden myöntämisestä Suomen tai 
jonkin muun EU- tai ETA-valtion kansalai-
selle silloin, kun koulutus on suoritettu EU- 
tai ETA-alueen ulkopuolella säädettäisiin 
lain 11 §:n 2 ja 5 momentissa. Momentin 
hammaslääkäreitä koskevaa säännöstä täy-
dennettäisiin samalla siten, että siitä ilmenee 
selkeästi, että käytännön palvelulla tarkoite-
taan Suomessa suoritettua palvelua. Kysei-
seen säännökseen tehtäisiin myös teknisluon-
teinen tarkistus voimassa olevan pykälän 3 

momentissa olevaan säännökseen verrattuna 
siten, että siinä viitattaisiin asetuksen sijasta 
valtioneuvoston asetukseen. Viittauksella 
tarkoitettaisiin käytännössä ammattihenkilö-
asetusta. 

Koska 2 momentti koskisi Suomessa suori-
tettua perusterveydenhuollon lisäkoulutusta 
ja käytännön palvelua riippumatta siitä, mis-
sä lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutus 
on suoritettu, momentista poistettaisiin viit-
taukset 1 momenttiin, joka ehdotuksen mu-
kaan koskisi jatkossa ainoastaan Suomessa 
suoritettua peruskoulutusta. Ehdotetussa 2 
momentissa tarkoitettaisiin siten itsenäisen 
ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä 
olevaa koulutusta lähtökohtaisesti tilanteissa, 
joissa lääkärin tai hammaslääkärin peruskou-
lutus on suoritettu Suomessa, sekä tilanteissa, 
joissa tämä koulutus on suoritettu EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella. Esimerkiksi EU- 
tai ETA-alueen ulkopuolella lääkärin perus-
koulutuksen suorittaneelta kolmannen maan 
kansalaiselta, joka on osoittanut lain 13 §:n 
mukaisesti omaavansa Suomessa suoritettua 
lääkärikoulutusta vastaavan pätevyyden, 
edellytetään itsenäisen ammatinharjoittamis-
oikeuden saamiseksi, että hän on suorittanut 
Suomessa lääkärin perusterveydenhuollon li-
säkoulutusta vastaavan koulutuksen. EU- tai 
ETA-valtion kansalaiselta, joka on suoritta-
nut lääkärin peruskoulutuksensa EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella ja joka on siellä 
suorittanut myös Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen hyväksymän, lääkärin perus-
terveydenhuollon lisäkoulutusta vastaavan 
koulutuksen, ei kuitenkaan ehdotetun 11 §:n 
2 momentin perusteella nykyistä vastaavasti 
edellytettäisi perusterveydenhuollon lisäkou-
lutuksen suorittamista Suomessa.  

Itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden 
saamisesta silloin, kun kysymys on EU- tai 
ETA-valtion kansalaisen muussa EU- tai 
ETA-valtiossa kuin Suomessa suorittamasta 
lääkäri- tai hammaslääkärikoulutuksesta, 
säädettäisiin 6 §:n 2 momentissa. Peruster-
veydenhuollon lisäkoulutuksen tai hammas-
lääkärin käytännön palvelun suorittaminen 
Suomessa koskisi myös viimeksi mainittuja 
henkilöitä, jos henkilö ei täytä 6 §:n 2 mo-
mentissa säädettyjä itsenäisen ammatinhar-
joittamisoikeuden myöntämisen edellytyksiä.    

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voi-
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massa olevan pykälän 4 momentin säännöstä 
asiallisesti vastaavasti lääkärin ja hammas-
lääkärin oikeudesta harjoittaa erikoislääkärin 
tai erikoishammaslääkärin ammattia laillis-
tettuna ammattihenkilönä. Säännökseen teh-
täisiin ainoastaan tekninen tarkistus siten, et-
tä siinä viitattaisiin erikoistumiskoulutuksen 
osalta valtioneuvoston asetukseen.   

5 §. Oikeus harjoittaa eräitä muita tervey-
denhuollon ammatteja ja ammattinimikkeen 
käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuk-
sen perusteella. Pykälän 1 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi muiden kuin lääkäreiden 
ja hammaslääkäreiden oikeudesta harjoittaa 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sil-
loin, kun henkilö on suorittanut koulutuksen-
sa Suomessa. Momentin sisältö vastaisi tältä 
osin asiallisesti voimassa olevan lain 5 §:n 
sisältöä. Ammatinharjoittamisoikeuden 
myöntämisestä Suomen tai jonkin muun EU- 
tai ETA-valtion kansalaiselle silloin, kun 
koulutus on suoritettu EU- tai ETA-alueen 
ulkopuolella, josta pykälässä nykyisin myös 
säädetään, säädettäisiin lain 11 §:n 4 ja 5 
momentissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammat-
tihenkilöasetuksessa tarkoitetun nimikesuoja-
tun ammattihenkilön ammattinimikkeen 
käyttöoikeudesta silloin, kun henkilö on suo-
rittanut kyseiseen ammattiin johtavan koulu-
tuksen Suomessa. Ammattinimikkeen käyt-
töoikeus ei tällöin edellytä Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätöstä. Käyttöoi-
keuden edellytyksenä on kuitenkin niissä ta-
pauksissa, joissa koulutusta ei ole säännelty, 
se, että oikeusturvakeskus on hyväksynyt 
henkilön koulutuksen. Näistä tilanteista on 
säädetty ammattihenkilöasetuksen 2 §:ssä.  

Ehdotetun 2 momentin ensimmäisen virk-
keen sisältö vastaisi asiallisesti voimassa 
olevan lain 7 §:n sisältöä siltä osin kuin siinä 
tarkoitetaan Suomessa suoritettua koulutusta. 
Säännöstä tarkistettaisiin kuitenkin sanonnal-
lisesti. Siihen tehtäisiin myös teknisluontei-
nen tarkistus siten, että momentissa viitattai-
siin ammattinimikkeiden määrittelyn osalta 
valtioneuvoston asetukseen. Momentissa eh-
dotetaan lisäksi todettavaksi edellä mainittu, 
nykyisin ainoastaan ammattihenkilöasetuk-
sesta ilmenevä vaatimus siitä, että silloin, 
kun ammattiin johtavaa koulutusta ei ole 
säännelty, ammattinimikkeen käyttöoikeuden 

edellytyksenä on, että Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus on hakemuksesta hyväksy-
nyt koulutuksen. Sääntelemättömällä koulu-
tuksella tarkoitettaisiin paitsi koulutusta, jos-
ta ei ole nimenomaisesti säädetty, myös kou-
lutusta, joka ei ole viranomaisten valvomaa 
tai hyväksymää esimerkiksi siten, että viran-
omainen säännösten perusteella hyväksyy 
koulutukseen liittyvän koulutusohjelman 
taikka opetus- tai vastaavan suunnitelman. 
Edellytetystä koulutuksesta säädettäisiin 
edelleen tarkemmin ammattihenkilöasetuk-
sessa.  

6 §. Oikeus harjoittaa lääkärin tai ham-
maslääkärin ammattia automaattisen tunnus-
tamisen periaatteen nojalla. Lääkärin ja 
hammaslääkärin peruskoulutuksen ja erikois-
tumiskoulutuksen vähimmäisvaatimukset on 
yhtenäistetty Euroopan yhteisön lainsäädän-
nöllä. Asiasta on säädetty tähän saakka lää-
käreiden osalta niin kutsutussa lääkäridirek-
tiivissä (93/16/ETY) ja hammaslääkäreiden 
osalta niin kutsutussa hammaslääkäridirektii-
vissä (78/686/ETY). Mainittujen direktiivien 
keskeinen sisältö on sisällytetty ammattipä-
tevyysdirektiiviin. Kunkin jäsenvaltion on di-
rektiivin 21 artiklan 1 kohdan mukaan tun-
nustettava muodollista pätevyyttä osoittavat 
asiakirjat, jotka antavat oikeuden ryhtyä har-
joittamaan ammattitoimintaa lääkärin perus-
koulutuksen saaneena lääkärinä, erikoislää-
kärinä, hammaslääkärinä tai erikoishammas-
lääkärinä ja jotka täyttävät direktiivin 24, 25, 
34 ja 35 artiklassa tarkoitetut koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset. Kyseisten asiakirjo-
jen on annettava vastaanottavan jäsenvaltion 
alueella samat oikeudet ammattitoiminnan 
aloittamiseen ja sen harjoittamiseen kuin jä-
senvaltion itsensä antamat muodollista päte-
vyyttä osoittavat asiakirjat. Ammattipäte-
vyysdirektiivin 28 – 30 artikloissa säädetään 
lääkäreiden osalta lisäksi yleislääkärin am-
matin harjoittamisen edellytyksenä olevasta 
yleislääketieteen erityiskoulutuksesta, josta 
käytetään Suomessa nimitystä lääkärin perus-
terveydenhuollon lisäkoulutus. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi edellä 
mainittujen yhteisösäännösten perusteella 
edellä kerrottuun koulutuksen vähimmäis-
vaatimusten yhteensovittamiseen perustuvas-
ta, automaattisen tunnustamisen periaatteen 
mukaisesti tapahtuvasta ammatinharjoitta-
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misoikeuden myöntämisestä lääkäreiden ja 
hammaslääkäreiden osalta. Ammatinharjoit-
tamisoikeuden myöntämisestä muille auto-
maattisen tunnustamisen periaatteen piiriin 
kuuluvien ammattien harjoittajille säädettäi-
siin 7 §:ssä.  

Pykälän säännökset vastaavat asiasisällöl-
tään pääosin voimassa olevan lain 9 §:n 
säännöksiä. Hakemuksen käsittelyajasta, jos-
ta nykyisessä 9 §:ssä myös säädetään, säädet-
täisiin kuitenkin 14 b §:ssä.  

Säännöksiin tehtäisiin lisäksi eräitä sanon-
nallisia ja teknisluonteisia tarkistuksia. Ky-
seisessä pykälässä, kuten muissakin yhteisö-
säännöksiin liittyvissä säännöksissä, ehdote-
taan mainittavaksi informatiivisuuden vuoksi 
ETA-valtioiden ohella myös EU-valtiot, 
vaikka jälkimmäiset kuuluvat myös ETA:an. 
Käsitteellä EU- tai ETA-valtion kansalainen 
tarkoitettaisiin myös Suomen kansalaisia sil-
loin, kun kysymys on heidän muissa EU- tai 
ETA-valtioissa suorittamastaan koulutukses-
ta. Pykälässä ehdotetaan viitattavaksi ETA-
sopimuksen sijasta yhteisön tunnustamis-
säännöksiin, joilla tarkoitettaisiin ammattipä-
tevyysdirektiiviin sisältyviä säännöksiä sekä 
mainitun direktiivin täytäntöönpanoon liitty-
vien komission asetusten säännöksiä. Aikai-
semmissa direktiiveissä käytetty käsite ”tut-
kintotodistus, todistus tai muu muodollista 
kelpoisuutta osoittava asiakirja” korvattaisiin 
lisäksi ammattipätevyysdirektiivin mukaisel-
la käsitteellä ”muodollista pätevyyttä osoitta-
va asiakirja”.  

7 §. Oikeus harjoittaa proviisorin, sai-
raanhoitajan tai kätilön ammattia automaat-
tisen tunnustamisen periaatteen nojalla. 
Myös proviisorin, yleissairaanhoidosta vas-
taavan sairaanhoitajan ja kätilön koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset on yhtenäistetty Eu-
roopan yhteisön lainsäädännöllä. Asiasta on 
säädetty tähän saakka proviisorien osalta di-
rektiivissä 85/432/ETY, sairaanhoitajien 
osalta direktiivissä 77/453/ETY ja kätilöiden 
osalta direktiivissä 80/155/ETY. Mainittujen 
direktiivien keskeinen sisältö on sisällytetty 
ammattipätevyysdirektiiviin. Kunkin jäsen-
valtion on direktiivin 21 artiklan perusteella 
tunnustettava muodollista pätevyyttä osoitta-
vat asiakirjat, jotka on annettu jäsenvaltioi-
den kansalaisille muissa jäsenvaltioissa ja 
jotka täyttävät direktiivin 31, 40 ja 44 artik-

lassa tarkoitetut koulutuksen vähimmäisvaa-
timukset. Kyseisten asiakirjojen on annettava 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella samat 
oikeudet ammattitoiminnan aloittamiseen ja 
sen harjoittamiseen kuin jäsenvaltion itsensä 
antamat muodollista pätevyyttä osoittavat 
asiakirjat. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi edellä 
mainittujen yhteisösäännösten perusteella au-
tomaattisen tunnustamisen periaatteen mu-
kaisesti tapahtuvasta ammatinharjoittamisoi-
keuden myöntämisestä proviisoreiden, sai-
raanhoitajien ja kätilöiden osalta. Pykälän 
säännökset vastaavat asiallisesti voimassa 
olevan lain 10 §:n säännöksiä. Hakemuksen 
käsittelyajasta säädettäisiin kuitenkin 14 b 
§:ssä. Säännöksiin on tehty lisäksi vastaavat 
terminologiset muutokset kuin mitä edellä 6 
§:n kohdalla on todettu.  

8 §. Oikeus harjoittaa terveydenhuollon 
ammattia ja  ammattinimikkeen käyttöoikeus 
yleisen tunnustamisjärjestelmän nojalla. Py-
kälässä säädettäisiin EU- tai ETA-valtion 
kansalaisen ammatinharjoittamisoikeuden 
saamisen edellytyksistä muissa kuin 6 ja 7 
§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ja EU- tai 
ETA-valtion kansalaisen nimikesuojatun 
ammattihenkilön ammattinimikkeen käyttö-
oikeuden saamisen edellytyksistä silloin, kun 
koulutus on suoritettu muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa. Käsitteellä EU- tai 
ETA-valtion kansalainen tarkoitettaisiin 
myös Suomen kansalaisia silloin, kun kysy-
mys on heidän muissa EU- tai ETA-
valtioissa suorittamastaan koulutuksesta.  

Pykälän 1 momentissa tarkoitetut ammatit 
ovat kuuluneet tähän saakka niin kutsutun 
tutkintotodistusdirektiivin (89/48/ETY) so-
veltamisalaan. Pykälän 2 momentissa tarkoi-
tetut ammatit ovat puolestaan kuuluneet pää-
osin niin kutsutun tutkintotodistusdirektiiviä 
täydentävän direktiivin (92/51/ETY) sovel-
tamisalaan, osa ammateista on kuitenkin kuu-
lunut tutkintotodistusdirektiivin sovelta-
misalaan. Kaikkiin näihin ammatteihin on 
sovellettu niin kutsuttua yleistä tunnustamis-
järjestelmää. Ammatit on jaettu järjestelmän 
toiminnan mahdollistamiseksi viiteen päte-
vyystasoon siten, että tason määrittämisen 
keskeisinä kriteereinä ovat koulutuksen taso, 
luonne ja kesto. Ammattipätevyyden tunnus-
tamiseen oikeuttava tutkinto voi olla yhtä pä-
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tevyystasoa alempi kuin se tutkinto, jota vas-
taanottava jäsenvaltio vaatii. Jos hakijan 
saama koulutus on ollut vähintään vuoden 
Suomessa vaadittavaa koulutusta lyhyempi, 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on voi-
nut vaatia, että hän on harjoittanut kyseistä 
ammattia jossakin ETA-valtiossa. Tällaista 
ammattikokemusta on voitu edellyttää enin-
tään neljä vuotta. Jos hakijan saama koulutus 
on eronnut sisällöltään olennaisesti kyseiseen 
ammattiin Suomessa vaadittavasta koulutuk-
sesta, hakijalta on voitu vaatia hänen valin-
tansa mukaan joko enintään kolme vuotta 
kestävän sopeutumisajan tai kelpoisuusko-
keen suorittamista. Sopeutumisaikaa tai kel-
poisuuskoetta ei ole voitu kuitenkaan vaatia, 
jos hakijalta on edellytetty edellä mainittua 
ammattikokemusta.  

Yleisen tunnustamisjärjestelmän keskeiset 
piirteet on säilytetty ammattipätevyysdirek-
tiivissä edellä mainittujen ammattien osalta, 
minkä lisäksi kyseisen tunnustamisjärjestel-
män soveltamisalaa on laajennettu jäljempä-
nä kerrotulla tavalla. Hakijalta ei kuitenkaan 
voida enää edellyttää ammatinharjoittamis-
kokemusta siinä tapauksessa, että hänen kou-
lutuksensa on Suomessa vaadittavaa koulu-
tusta lyhyempi, vaan myös tätä tilannetta 
koskee mahdollisuus edellyttää hakijalta joko 
sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorit-
tamista. Mahdollinen ammattikokemus on 
toisaalta otettava huomioon harkittaessa, on-
ko hakijalta edellytettävä edellä mainittua 
korvaavaa toimenpidettä.  

Ammattipätevyysdirektiivin yleiseen tun-
nustamisjärjestelmään liittyvät säännökset on 
tarkoitus sisällyttää ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annettavaan lakiin. Ammattipä-
tevyyden tunnustamiseen sovellettaisiin am-
mattihenkilölain säännösten lisäksi mainitun 
yleislain säännöksiä.    

Pykälän 1 ja 2 momentin säännökset vas-
taisivat asiallisesti voimassa olevan lain 11 
§:n 1 ja 2 momentin säännöksiä. Ammatin-
harjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden saamisesta silloin, kun EU- 
tai ETA-valtion kansalainen on suorittanut 
koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuo-
lella, säädettäisiin kuitenkin 11 §:n 4 mo-
mentissa, minkä vuoksi säännöksistä on pois-
tettu muualla suoritettua koulutusta koskevat 
maininnat. Säännöksiin on tehty lisäksi vas-

taavat terminologiset muutokset kuin mitä 
edellä 6 ja 7 §:n kohdalla on todettu. 

Voimassa olevan lain 11 §:n 3 momentin 
mukaan hakijalta edellytetään, sen lisäksi, 
mitä pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään, 
että hänellä on Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen mahdollisesti määräämä am-
mattikokemus, että oikeusturvakeskuksen 
mahdollisesti määräämä sopeutumisaika on 
täyttynyt tai että hän on suorittanut oikeus-
turvakeskuksen mahdollisesti määräämän 
kelpoisuuskokeen. Momentissa todetaan li-
säksi, että kelpoisuuskokeesta peritään mak-
su valtion maksuperustelain (150/1992) mu-
kaisesti sekä että ammattikokemuksesta, so-
peutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta sääde-
tään tarkemmin asetuksella. Viimeksi maini-
tuista seikoista on säädetty tarkemmin am-
mattihenkilöasetuksen 9 – 11 §:ssä. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin säännök-
sessä on informatiivisuuden vuoksi perustel-
tua mainita edelleen tarvittaessa kysymyk-
seen tulevat korvaavat toimenpiteet, joita jat-
kossa olisivat ainoastaan sopeutumisaika ja 
kelpoisuuskoe. Säännöksissä ehdotetaan in-
formatiivisuuden vuoksi todettavaksi myös, 
että hakija saa valita, kumman korvaavan 
toimenpiteen hän suorittaa, koska tätä valin-
taoikeutta ei ole jäljempänä 4 momentissa 
mainituissa tilanteissa. Momentissa ehdote-
taan viitattavaksi muilta osin ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annettavan lain 
säännöksiin ja sen nojalla annettaviin sään-
nöksiin. Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen olisi siten otettava kyseisiä päätöksiä 
tehdessään huomioon muun muassa ammat-
tipätevyyden tunnustamista koskevan lain 
yleisen tunnustamisjärjestelmän pätevyys-
tasoja, tunnustamisen edellytyksiä, korvaavia 
toimenpiteitä ja tunnustamispäätöksen teke-
mistä koskevat säännökset. Korvaavista toi-
menpiteistä säädettäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.  

Yleisen tunnustamisjärjestelmän sovelta-
misalaa on laajennettu ammattipätevyysdi-
rektiivissä koskemaan myös eräitä sellaisia 
tilanteita, joissa koulutuksen vähimmäisvaa-
timusten yhteensovittamiseen perustuvaan 
automaattiseen tunnustamisjärjestelmään 
kuuluvan ammatin harjoittaja ei täytä direk-
tiivissä säädettyjä automaattisen tunnustami-
sen edellytyksiä. Näistä tilanteista säädetään 
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direktiivin 10 artiklassa. Yleistä tunnustamis-
järjestelmää sovelletaan sen perusteella muun 
muassa artiklan b – f  kohdissa mainituissa 
sellaisissa tilanteissa, joissa hakija ei jostain 
erityisestä ja poikkeuksellisesta syystä täytä 
automaattista tunnustamisjärjestelmää kos-
kevassa luvussa säädettyjä edellytyksiä. 
Näistä artiklan kohdista kohdat b, d, e ja f 
koskevat terveydenhuollon ammattihenkilöi-
tä, toisin sanoen automaattisen tunnustamis-
järjestelmän piiriin lähtökohtaisesti kuuluvia 
lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin, sai-
raanhoitajan ja kätilön ammatin harjoittajia.  

Direktiivin 10 artiklan b kohdan mukaan 
yleistä tunnustamisjärjestelmää sovelletaan 
mainittuihin ammattihenkilöihin tilanteessa, 
jossa heihin sovellettaisiin niin kutsuttuja 
saavutettuja oikeuksia, mutta joissa henkilö 
ei täytä direktiivin 23, 27, 33, 37 ja 43 sää-
dettyjä tosiasiallisen ja luvallisen ammatin 
harjoittamisen edellytyksiä. Säännöksellä 
tarkoitetaan näin ollen tilanteita, joissa tut-
kintoon johtava, valtiossa aikaisemmin an-
nettu koulutus ei täytä yhteisön lainsäädän-
nössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia sekä 
joissa tutkinnon suorittanut henkilö ei lisäksi 
täytä näitä tapauksia koskevia ammattikoke-
muksen pituuteen liittyviä vaatimuksia.  

Direktiivin 10 artiklan d kohdan perusteella 
yleistä tunnustamisjärjestelmää sovelletaan 
myös mainittuihin ammatinharjoittajiin, jos 
heillä on asiakirja peruskoulutuksen jälkeen 
suoritetusta erityispätevyydestä. Säännös voi 
tulla käytännössä sovellettavaksi sellaisiin 
lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikois-
lääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkintoihin, 
jotka eivät sisälly direktiivin liitteissä mainit-
tuihin tutkintoihin. Yleistä tunnustamisjärjes-
telmää sovelletaan artiklan e kohdan perus-
teella myös sellaisiin yleissairaanhoidosta 
vastaaviin sairaanhoitajiin ja erikoissairaan-
hoitajiin, joilla on muodollista erityispäte-
vyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan pe-
ruskoulutuksen jälkeen, silloin, kun henkilö 
hakee tunnustamista sellaisessa toisessa jä-
senvaltiossa, jossa erikoissairaanhoitajat har-
joittavat asianomaisia ammattitoimintoja il-
man yleissairaanhoidosta vastaavan sairaan-
hoitajan koulutusta. Edelleen yleistä tunnus-
tamisjärjestelmää sovelletaan artiklan f koh-
dan mukaan sellaisiin erikoissairaanhoitajiin, 
joilla ei ole yleissairaanhoidosta vastaavan 

sairaanhoitajan koulutusta, jos henkilö hakee 
tunnustamista sellaisessa toisessa jäsenvalti-
ossa, jossa asianomaisia ammattitoimintoja 
harjoittavat yleissairaanhoidosta vastaavat 
sairaanhoitajat, erikoissairaanhoitajat, joilla 
ei ole yleissairaanhoidosta vastaavan sai-
raanhoitajan koulutusta, tai erikoissairaanhoi-
tajat, joilla on peruskoulutuksen jälkeen saatu 
muodollista erityispätevyyttä osoittava asia-
kirja.  

Lisäksi kyseistä tunnustamisjärjestelmää 
sovelletaan artiklan g kohdan perusteella kai-
kissa niissä tilanteissa, joissa EU- tai ETA-
valtio on tunnustanut EU- tai ETA-valtion 
kansalaisen kolmannessa maassa suorittaman 
tutkinnon ja tämä hakee tutkintonsa toista 
tunnustamista harjoitettuaan ammattiaan vä-
hintään kolme vuotta tutkinnon ensiksi tun-
nustaneessa valtiossa. Kyseinen kohta koskee 
siten myös muita kuin automaattisen tunnus-
tamisjärjestelmän piiriin kuuluvien ammatti-
en harjoittajia. 

Yleisen tunnustamisjärjestelmän sovelta-
minen automaattisen tunnustamisjärjestelmän 
piiriin kuuluvien ammattien harjoittajiin 
edellä mainituissa tilanteissa poikkeaa ylei-
sen tunnustamisjärjestelmän tavanmukaisesta 
soveltamisesta siten, että jos ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta vastaava viranomai-
nen verratessaan hakijan saamaa koulutusta 
kyseisessä valtiossa vaadittuun koulutukseen 
katsoo, että hakijalta on edellytettävä kor-
vaavan toimenpiteen suorittamista, hakijan 
tätä koskevasta valintaoikeudesta voidaan 
ammattipätevyysdirektiivin 14 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan perusteella poiketa. 
Näin ollen, jos tunnustamisesta vastaava vi-
ranomainen toteaa, että hakijan suorittaman 
koulutuksen kesto on vähintään vuoden ly-
hyempi kuin mitä kansallisesti edellytetään 
taikka että hakijan saaman koulutuksen sisäl-
tö poikkeaa olennaisesti vastaavasta kansalli-
sesta koulutuksesta tai että tilanteessa, jossa 
kyseiseen ammattiin kuuluu ammattitoimin-
taa, joka ei sisälly vastaavaan ammattiin ha-
kijan kotijäsenvaltiossa, hakijan saama kou-
lutus poikkeaa olennaisesti vastaavasta kan-
sallisesta koulutuksesta, viranomainen voi 
päättää, onko hakijan suoritettava kelpoi-
suuskoe vai sopeutumisaika.   

Yleisen tunnustamisjärjestelmän sovelta-
misesta EU- tai ETA-valtiossa lääkärin, 
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hammaslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan 
tai kätilön koulutuksen suorittaneisiin EU- tai 
ETA-valtion kansalaisiin ehdotetaan säädet-
täväksi pykälän 4 momentissa. Ammattipäte-
vyysdirektiivin 10 artiklan g kohdassa tarkoi-
tetusta tilanteesta, jossa koulutus on suoritet-
tu EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, säädet-
täisiin 11 §:n 4 momentissa. Ehdotetussa 8 
§:n 4 momentin säännöksessä todettaisiin, et-
tä silloin, kun EU- tai ETA-valtiossa lääkä-
rin, hammaslääkärin, proviisorin, sairaanhoi-
tajan tai kätilön koulutuksen suorittanut EU- 
tai ETA-valtion kansalainen ei täytä yhteisön 
tunnustamissäännöksissä tarkoitetusta syystä 
ammattipätevyyden automaattisen tunnusta-
misen edellytyksiä, häneen sovelletaan, mitä 
pykälän 3 momentissa säädetään. Jos Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus katsoo, et-
tä hakijalta on edellytettävä korvaavan toi-
menpiteen suorittamista, oikeusturvakeskus 
voisi kuitenkin määrätä, onko hakijan suori-
tettava sopeutumisaika vai kelpoisuuskoe. 

9 §. Väliaikainen ja satunnainen palvelujen 
tarjoaminen. Ammattihenkilölaissa olevia 
säännöksiä eräiden terveydenhuollon ammat-
tien harjoittamisesta väliaikaisesti ehdotetaan 
täydennettäviksi ja laajennettaviksi ammatti-
pätevyysdirektiivin säännöksiä vastaavasti. 
Asiasta säädetään voimassa olevan lain 12 
§:ssä. Palvelujen tarjoamiseen sovellettaisiin 
lisäksi, siltä osin kuin ehdotetussa 9 §:ssä ei 
toisin säädettäisi, ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevan lain 3 luvun säännöksiä.    

Ammattipätevyysdirektiivillä laajennetaan 
tietyssä jäsenvaltiossa laillisesti ammattia 
harjoittavan henkilön mahdollisuutta tarjota 
palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti toi-
sessa jäsenvaltiossa kevyempää menettelyä 
noudattaen kuin mitä sijoittautumistilantees-
sa edellytetään. Oikeus on koskenut aikai-
sempien direktiivien perusteella ainoastaan 
lääkäreitä, hammaslääkäreitä, yleissairaan-
hoidosta vastaavia sairaanhoitajia ja kätilöitä. 
Ammattipätevyysdirektiivin perusteella oi-
keus tarjota palveluja väliaikaisesti ja satun-
naisesti toisessa jäsenvaltiossa sen sijaan 
koskisi kaikkia jossakin jäsenvaltiossa am-
mattiaan laillisesti harjoittavia henkilöitä. 
Palvelujen tarjoamisen vapaudesta säädetään 
direktiivin 5 – 9 artikloissa.  

Ammattipätevyysdirektiivin palvelujen tar-
joamista koskevia säännöksiä sovelletaan ti-

lanteeseen, jossa ammatinharjoittaja siirtyy 
vastaanottavan jäsenvaltion alueelle harjoit-
taakseen ammattiaan väliaikaisesti ja satun-
naisesti siellä. Palvelujen tarjoamisen väliai-
kaisuutta ja satunnaisuutta arvioidaan direk-
tiivin 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaan tapauskohtaisesti ja erityisesti palve-
lujen tarjoamisen keston, toistuvuuden, sään-
nöllisyyden ja jatkuvuuden perusteella. Toi-
minta ei täytä palvelujen tarjoamisen käsit-
teeseen kuuluvaa väliaikaisuuden ja satun-
naisuuden vaatimusta erityisesti, jos sitä on 
pidettävä luonteeltaan vakiintuneena ja jat-
kuvana. Myös toimintaan liittyvän infrastruk-
tuurin olemassaolo vastaanottavassa jäsen-
valtiossa viittaa lähtökohtaisesti siihen, että 
toimintaa on pidettävä sijoittautumiseen rin-
nastettavana. Toiminta voidaan tulkita sijoit-
tautumiseen rinnastettavaksi erityisesti, jos 
toimijan tarkoituksena voidaan katsoa olevan 
sijoittautumisen liittyvien vaatimusten kier-
täminen. 

Väliaikaisen ja satunnaisen palvelujen tar-
joamisen lähtökohtana on direktiivin mu-
kaan, ettei henkilön ammattipätevyyttä tutki-
ta vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Poikkeuk-
sena tästä ovat kuitenkin sellaiset säännellyt 
ammatit, joilla on kansanterveyteen tai ylei-
seen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja 
joihin ei sovelleta automaattista tunnustamis-
ta. Näissä tapauksissa vastaanottavan jäsen-
valtion toimivaltainen viranomainen voi tar-
kistaa palvelujen tarjoajan ammattipätevyy-
den ennen kuin palveluja tarjotaan ensim-
mäistä kertaa.  

Direktiivin 7 artiklan mukaan palvelujen 
tarjoajalta, joka ensimmäistä kertaa siirtyy 
toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen palveluja 
väliaikaisesti ja satunnaisesti, voidaan vaatia 
kirjallista ennakkoilmoitusta asiassa toimi-
valtaiselle viranomaiselle. Ilmoituksen tulee 
sisältää yksityiskohtaiset tiedot vakuutustur-
vasta tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai 
kollektiivisesta ammatillista vastuuta koske-
vasta suojasta. Ilmoitus on uusittava kerran 
vuodessa, jos palvelujen tarjoaja aikoo tarjota 
palveluja väliaikaisesti tai satunnaisesti asi-
anomaisessa jäsenvaltiossa kyseisen vuoden 
aikana. Palvelujen tarjoaja voi antaa ilmoi-
tuksen millä tavalla tahansa.  

Jäsenvaltiot voivat direktiivin 7 artiklan 2 
kohdan mukaan vaatia, että ilmoitukseen on 
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liitettävä eräitä asiakirjoja silloin, kun palve-
luja tarjotaan ensimmäistä kertaa tai silloin, 
jos asiakirjoilla osoitettu tilanne on merkittä-
västi muuttunut. Tällaisia asiakirjoja ovat eri-
tyisesti todiste palvelun tarjoajan kansalai-
suudesta, todistus siitä, että palvelujen tarjoa-
ja on sijoittautunut jäsenvaltioon laillisesti 
harjoittaakseen siellä kyseistä toimintaa ja 
ettei häneltä ole edes väliaikaisesti evätty lu-
paa ammatin harjoittamiseen todistuksen an-
tamisajankohtana, sekä todiste palvelujen tar-
joajan ammattipätevyydestä. Koska direktii-
vissä edellytetään, että tapauksissa, joissa 
palvelujen tarjoajan ammatti ei ole säännelty 
sijoittautumisvaltiossa, hänen tulee olla har-
joittanut kyseistä toimintaa siellä vähintään 
kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen 
vuoden aikana, palvelujen tarjoajan voidaan 
näissä tapauksissa edellyttää esittävän myös 
todisteen mainitun ajan täyttymisestä.  

Palvelujen tarjoaminen tapahtuu lähtökoh-
taisesti kotijäsenvaltion ammattinimikettä 
käyttäen. Automaattisen tunnustamisen alaan 
kuuluvien ammattien osalta on kuitenkin 
käytettävä vastaanottavan jäsenvaltion am-
mattinimikettä. Vastaanottavan jäsenvaltion 
ammattinimikettä on käytettävä myös silloin, 
jos tämän valtion toimivaltainen viranomai-
nen on tarkistanut palvelujen tarjoajan am-
mattipätevyyden ennen kuin palveluja tarjo-
taan ensimmäistä kertaa.  

Pykälän ehdotetun 1 momentin mukaan 
EU- tai ETA-valtion kansalaisen, jolla on 
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti jotakin 
lain 6 – 8 §:ssä tarkoitettua ammattia jossa-
kin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin 
Suomessa, tulee tehdä kirjallinen ennakkoil-
moitus Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kukselle siirtyessään tarjoamaan ammattiinsa 
kuuluvia palveluja väliaikaisesti ja satunnai-
sesti Suomessa. Säännös koskisi siten am-
matteja, joiden osalta EU- tai ETA-valtiossa 
koulutuksensa suorittaneelle tällaisen valtion 
kansalaiselle myönnetään sijoittautumistapa-
uksessa ammatinharjoittamisoikeus eli laillis-
tus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi lisäksi sel-
laista EU- tai ETA-valtion kansalaista, jolla 
on muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suo-
messa oikeus toimia laillisesti ja itsenäisesti 
ammattihenkilöasetuksessa tarkoitetun nimi-
kesuojatun ammattihenkilön ammatissa, jos 
hän haluaa käyttää ammattihenkilöasetukses-

sa tarkoitettua ammattinimikettä tarjotessaan 
ammattiinsa kuuluvia palveluja väliaikaisesti 
ja satunnaisesti Suomessa. Koska nimi-
kesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa 
voivat toimia muutkin kuin tietyn koulutuk-
sen saaneet henkilöt edellyttäen, että he eivät 
käytä kyseistä ammattinimikettä, ilmoitusta 
ei voida edellyttää sellaisilta näihin ammat-
teihin kuuluvien palvelujen tarjoajilta, jotka 
eivät aio käyttää edellä tarkoitettua nimi-
kesuojatun ammattihenkilön ammattinimiket-
tä.    

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi ammattipätevyysdirektiivin 7 artiklan 1 
ja 2 kohtaan perustuvat säännökset palvelu-
jen tarjoamisesta tehtävästä ilmoituksesta. 
Ilmoitus olisi voimassa vuoden, ja se olisi 
tehtävä uudestaan, jos henkilö aikoisi jatkaa 
palvelujen tarjoamista. Silloin kun palveluja 
on tarkoitus tarjota ensimmäistä kertaa, il-
moitukseen olisi liitettävä asiakirjat, jotka 
osoittavat, että palvelujen tarjoajalla on oike-
us toimia laillisesti sijoittautumisvaltiossa ja 
että hän täyttää muut ammattipätevyysdirek-
tiivissä palvelujen tarjoamiselle säädetyt 
edellytykset. Ilmoituksen tekemisestä ja sii-
hen liitettävistä asiakirjoista säädettäisiin tar-
kemmin ammattihenkilöasetuksessa. Tarkoi-
tuksena on, että ilmoitukseen olisi liitettävä 
ammattipätevyysdirektiivin 7 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetut asiakirjat. Jos jokin palvelu-
jen tarjoajan toimimisoikeuteen vaikuttava 
seikka muuttuisi merkittävästi, palvelujen 
tarjoajan olisi toimitettava tätä koskevat 
asiakirjat Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kukselle.  

Ammattipätevyysdirektiivin 7 artiklan 4 
kohdan mukaan palvelujen tarjoajan ammat-
tipätevyys voidaan tarkistaa ennen palvelujen 
tarjoamisen aloittamista ainoastaan tapauk-
sissa, joissa tarkistuksen tarkoituksena on 
välttää palvelujen tarjoajan ammatillisen 
epäpätevyyden vuoksi palvelujen vastaanot-
tajan terveydelle tai turvallisuudelle aiheutu-
va vakava haitta ja joissa ei ylitetä sitä, mikä 
on tätä tarkoitusta varten tarpeellista. Am-
mattihenkilölaissa ja -asetuksessa tarkoitettu-
jen ammattien harjoittamiseen liittyy potilas-
turvallisuuden vaarantumisen mahdollisuus, 
jos näissä tehtävissä toimivilla ei ole tarvitta-
vaa ammatillista koulutusta ja taitoa. Direk-
tiivissä säädettyjen ennakkotarkistusedelly-
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tysten voidaan siten katsoa täyttyvän näiden 
ammattien kohdalla.    

Ammattipätevyyden tarkistamisesta säädet-
täisiin pykälän 3 momentissa. Terveyden-
huollon oikeusturvakeskus voisi ehdotettujen 
säännösten mukaan potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi tarkistaa palvelujen tarjo-
ajan ammattipätevyyden ennen kuin palvelu-
ja tarjotaan ensimmäistä kertaa. Poikkeukse-
na tarkistamismahdollisuudesta olisivat vain 
lain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut ammatinharjoitta-
jat, joihin sijoittautumistilanteessa sovellet-
taisiin ammattipätevyyden automaattista tun-
nustamista. Ammattipätevyyden tarkistami-
nen voisi kuitenkin tulla kysymykseen myös 
sellaisten lääkäreiden, hammaslääkäreiden, 
sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisoreiden 
kohdalla, joihin sijoittautumistilanteessa so-
vellettaisiin yleistä tunnustamisjärjestelmää. 
Edellä mainitun terveydenhuollon ammattei-
hin liittyvän potilasturvallisuuden vaarantu-
misen mahdollisuuden vuoksi ammattipäte-
vyyden tarkistaminen olisi käytännössä pää-
sääntö. Yksittäistapauksissa voi kuitenkin 
esiintyä tilanteita, joissa voidaan katsoa, ettei 
tarkistamiseen ole tarvetta.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
olisi päätettävä tarkistuksen tuloksesta kuu-
kauden kuluessa palvelujen tarjoamista kos-
kevan ilmoituksen ja siihen liitettyjen asia-
kirjojen vastaanottamisesta, tai ilmoitettava 
vastaavassa ajassa palvelujen tarjoajalle, ettei 
se tarkista ammattipätevyyttä. Jos asian rat-
kaiseminen edellyttäisi lisäselvitystä, oikeus-
turvakeskuksen olisi ilmoitettava palvelujen 
tarjoajalle edellä mainitussa ajassa, mitä lisä-
selvitystä asiassa tarvitaan. Tarkistuksen tu-
losta koskeva päätös olisi tällöin tehtävä 
kahden kuukauden kuluessa täydellisten 
asiakirjojen vastaanottamisesta. Jos ilmoitus-
ta tai päätöstä ei tehtäisi edellä mainituissa 
määräajoissa, palvelujen tarjoaminen voitai-
siin aloittaa. Säännökset vastaavat ammatti-
pätevyysdirektiivin 7 artiklan 4 kohdan toi-
sessa alakohdassa olevia säännöksiä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ammat-
tipätevyysdirektiivin 7 artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan säännöksiin perustu-
vista korvaavista toimenpiteistä silloin, jos 
tarkistuksen tuloksena todetaan, että palvelu-
jen tarjoajan saaman koulutuksen ja asian-
omaisen ammatin harjoittajalta Suomessa 

edellytetyn koulutuksen välillä on olennainen 
ero, joka saattaa vaarantaa potilasturvallisuu-
den. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen olisi tällöin annettava palvelujen tarjo-
ajalle mahdollisuus osoittaa, että hän on 
hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden. 
Mahdollisuus ammattipätevyyden osoittami-
seen olisi kuitenkin annettava siten, että pal-
velujen tarjoaminen voidaan aloittaa kuukau-
den kuluessa siitä, kun päätös ammattipäte-
vyyden tarkistamisesta on tehty. Määräaika 
sulkee pois mahdollisuuden edellyttää palve-
lujen tarjoajalta esimerkiksi pidempiaikaista 
sopeutumisaikaa. Käytännössä pätevyyden 
osoittamistapana tulisi kysymykseen erityi-
sesti kelpoisuuskokeen suorittaminen, mikä 
todettaisiin direktiivin säännöstä vastaavasti 
momentin säännöksessä.    

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi ammattipätevyysdirektiivin 7 artiklan 3 
kohtaan ja 4 kohdan viidenteen alakohtaan 
perustuvat säännökset ammattinimikkeestä, 
jota palvelujen tarjoajan tulee käyttää. Kun 
palvelujen tarjoajan ammattipätevyys on tar-
kistettu, palvelujen tarjoamisessa olisi käytet-
tävä ammattihenkilölaissa tai -asetuksessa 
tarkoitettua ammattinimikettä. Ammattipäte-
vyyden automaattisen tunnustamisen piiriin 
kuuluvien ammattien harjoittajien olisi vas-
taavasti käytettävä palveluja tarjotessaan 
ammattihenkilölain mukaista ammattinimi-
kettä. Niissä tapauksissa, joissa oikeusturva-
keskus on päättänyt luopua ammattipätevyy-
den tarkistamisesta, ammattinimikkeen käyt-
töön sovellettaisiin ammattipätevyyden tun-
nustamista koskevan lain säännöksiä. Käy-
tännössä palvelujen tarjoajan olisi tällöin 
mainitun lain 17 §:n perusteella käytettävä si-
joittautumisvaltionsa ammattinimikettä.     

10 §. EU- tai ETA-valtiossa koulutuksen 
saanut kolmannen maan kansalainen. Pykä-
lässä säädettäisiin siitä, millä edellytyksillä 
henkilö, joka ei ole EU- tai ETA-valtion kan-
salainen, mutta joka on suorittanut koulutuk-
sensa muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin 
Suomessa, voi toimia terveydenhuollon am-
mattihenkilönä Suomessa.  

Ammattipätevyysdirektiivi ja muut yhtei-
sön tunnustamissäännökset koskevat lähtö-
kohtaisesti vain jäsenvaltioiden kansalaisten 
pääosin näissä valtioissa hankkiman ammat-
tipätevyyden tunnustamista. Eräät yhteisöso-
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pimusten määräykset ja yhteisölainsäädän-
töön sisältyvät säännökset laajentavat kuiten-
kin tunnustamissäännösten soveltamisalaa 
näiden säännösten sanamuotoon verrattuna. 
Säännökset tulevat sovellettaviksi eräissä ti-
lanteissa kolmansien maiden kansalaisiin sil-
loin, kun henkilön ammattipätevyys on han-
kittu pääosin jossakin jäsenvaltiossa. Tällai-
sia kolmansien maiden kansalaisia koskevia 
yhteisösäädöksiä ovat muun muassa pitkään 
oleskelleiden kolmansien maiden kansalais-
ten asemasta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi (2003/109/EY) sekä 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän per-
heenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskel-
la vapaasti jäsenvaltioiden alueella annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(2004/38/EY).   

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jossa todettaisiin, että lain 6 – 
9 §:n säännöksiä sovelletaan myös ammatti-
pätevyyden tunnustamiseen ja palvelujen tar-
joamiseen, joka perustuu kolmansien maiden 
kansalaisten asemaa koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, kun koulutus on suoritettu 
pääosin jossakin EU- tai ETA-valtiossa. Viit-
tauksella kolmansien maiden kansalaisten 
asemaa koskevaan lainsäädäntöön tarkoitet-
taisiin erityisesti edellä mainittuja direktiive-
jä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muiden 
kuin 1 momentissa tarkoitettujen kolmansien 
maiden kansalaisten ammattihenkilönä toi-
mimisen edellytyksistä, kun henkilö on suo-
rittanut koulutuksensa jossakin muussa EU- 
tai ETA-valtiossa kuin Suomessa. Säännök-
set vastaavat asiallisesti voimassa olevan lain 
13 ja 14 §:ssä olevia säännöksiä siltä osin 
kuin ne koskevat kolmansien maiden kansa-
laisten EU- tai ETA-valtioissa suorittamaa 
koulutusta.  

 11 §. EU- tai ETA-valtion kansalaisen EU- 
tai ETA-alueen ulkopuolella suorittaman 
koulutuksen tunnustaminen. Ammattipäte-
vyysdirektiivi ja muut yhteisön tunnustamis-
säännökset koskevat lähtökohtaisesti vain jä-
senvaltioiden kansalaisten pääosin näissä val-
tioissa hankkiman ammattipätevyyden tun-
nustamista, kun taas muilta osin jäsenvaltiot 
päättävät ammattioikeuksien myöntämisestä 
oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, millä edellytyksillä EU- tai 

ETA-valtion kansalainen, joka on suorittanut 
koulutuksensa kolmannessa maassa, voi toi-
mia terveydenhuollon ammattihenkilönä 
Suomessa.   

Pykälän 1 momentti koskisi tilannetta, jos-
sa EU- tai ETA-valtion kansalainen on suo-
rittanut lääkärin tai hammaslääkärin perus-
koulutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolel-
la. Ehdotettu säännös vastaa asiasisällöltään 
pääosin voimassa olevan lain 4 §:n 1 mo-
mentin säännöstä siltä osin kuin se koskee 
EU- tai ETA-valtion kansalaisen kolmannes-
sa maassa suorittamaa kyseistä koulutusta. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentissa tarkoitetun lääkärin ja hammaslää-
kärin oikeudesta toimia itsenäisesti Suomes-
sa. Ehdotetut säännökset vastaisivat asialli-
sesti voimassa olevan lain 4 §:n 2 ja 3 mo-
mentin säännöksiä siltä osin kuin ne koskevat 
EU- tai ETA-valtion kansalaisen kolmannes-
sa maassa suorittamaa kyseistä koulutusta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, millä edellytyksillä EU- tai 
ETA-valtion kansalainen, joka on suorittanut 
erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikou-
lutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, 
voi toimia erikoislääkärinä tai erikoisham-
maslääkärinä Suomessa. Asiasta ei ole ni-
menomaisia säännöksiä voimassa olevassa 
ammattihenkilölaissa. Ehdotetun säännöksen 
mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus voisi myöntää edellä tarkoitetulle henki-
lölle hakemuksesta oikeuden harjoittaa Suo-
messa erikoislääkärin tai erikoishammaslää-
kärin ammattia laillistettuna ammattihenkilö-
nä Suomessa käytössä olevilla erikoisaloilla 
hänen osoitettuaan täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut pä-
tevyysvaatimukset. Tarkoituksena on, että 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voisi 
ammattihenkilöasetukseen otettavien sään-
nösten perusteella edellyttää henkilöltä tarvit-
taessa lisäopintoja ja kuulustelun suorittamis-
ta siten, että hänen pätevyytensä vastaa Suo-
messa suoritettua vastaavaa koulutusta. Py-
kälän 4 momentissa säädettäisiin muiden 
kuin lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lail-
listamisen edellytyksistä sekä nimikesuojatun 
ammattihenkilön ammattinimikkeen käyttö-
oikeuden edellytyksistä, kun EU- tai ETA-
valtion kansalainen on suorittanut koulutuk-
sensa EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Eh-
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dotetut säännökset vastaisivat asiallisesti 
voimassa olevan lain 5 ja 7 §:n säännöksiä 
siltä osin kuin ne koskevat EU- tai ETA-
valtion kansalaisen kolmannessa maassa suo-
rittamaa kyseistä koulutusta.  

Vaikka ammattipätevyysdirektiivi koskee 
lähtökohtaisesti vain jäsenvaltioiden kansa-
laisten pääosin näissä valtioissa hankkiman 
ammattipätevyyden tunnustamista, jäsenval-
tiot voivat direktiivin 2 artiklan 2 kohdan 
mukaan antaa sellaisille jäsenvaltioiden kan-
salaisille, jotka ovat hankkineet ammattipä-
tevyyden muualla kuin jossakin jäsenvaltios-
sa, oman lainsäädäntönsä mukaisesti luvan 
harjoittaa alueellaan kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettua säänneltyä ammattia. Kun kyse 
on koulutuksen vähimmäisvaatimusten yh-
teensovittamiseen perustuvan automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvista 
ammateista, ensimmäisessä tunnustamisessa 
on noudatettava ammattipätevyysdirektiivis-
sä tarkoitettuja koulutuksen vähimmäisvaa-
timuksia.  

Jäsenvaltion edellä mainitulla tavalla tun-
nustama ammattipätevyys on ammattipäte-
vyysdirektiivin 3 artiklan 3 kohdan perusteel-
la tunnustettava myös toisessa jäsenvaltiossa 
edellyttäen, että tämän toisen tunnustamisen 
hakijalla on vähintään kolmen vuoden am-
mattikokemus kyseisestä ammatista ammat-
tipätevyyden ensin tunnustaneessa jäsenval-
tiossa. Ammattipätevyyden toiseen tunnus-
tamiseen sovelletaan direktiivin 10 artiklan g 
kohdan perusteella yleistä tunnustamisjärjes-
telmää. Yleistä tunnustamisjärjestelmää so-
velletaan näissä tilanteissa vastaavalla tavalla 
kuin silloin, kun tätä tunnustamisjärjestelmää 
poikkeuksellisesti sovelletaan automaattisen 
tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvien 
ammattien harjoittajiin. Jos ammattipätevyy-
den tunnustamisesta vastaava viranomainen 
verratessaan hakijan saamaa koulutusta ky-
seisessä valtiossa vaadittuun koulutukseen 
katsoo, että hakijalta on edellytettävä kor-
vaavan toimenpiteen suorittamista, viran-
omainen voi siten päättää, onko hakijan suo-
ritettava kelpoisuuskoe vai sopeutumisaika.  

Ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitetusta 
niin kutsutusta toisesta tunnustamisesta ehdo-
tetaan säädettäväksi pykälän 5 momentissa. 
Säännökset voivat muuttaa EU- tai ETA-
valtion kansalaisen asemaa siitä, mitä se olisi 

pykälän 1, 2, 3 tai 4 momentin perusteella, 
jos hän täyttää kyseisessä 5 momentissa sää-
detyt edellytykset. Ehdotettujen säännösten 
mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus myöntäisi hakemuksesta oikeuden har-
joittaa Suomessa lain 4 §:ssä tai 5 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä tai oikeuden käyttää Suo-
messa nimikesuojatun ammattihenkilön am-
mattinimikettä EU- tai ETA-valtion kansalai-
selle, jolle EU- tai ETA-alueen ulkopuolella 
suoritetun koulutuksen perusteella on myön-
netty jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa 
oikeus toimia kyseisessä ammatissa edellyt-
täen, että henkilö on toiminut tässä ammatis-
sa EU- tai ETA-valtiossa oikeuden myöntä-
misen jälkeen vähintään kolmen vuoden ajan. 
Ammattikokemuksena otettaisiin näin ollen 
huomioon myös muissa EU- tai ETA-
valtioissa kuin ammattipätevyyden ensim-
mäiseksi tunnustaneessa valtiossa tunnusta-
misen jälkeen hankittu ammattikokemus. 
Ammattioikeuden myöntämiseen sovellettai-
siin lain 8 §:n 4 momentin säännöksiä, toisin 
sanoen yleistä tunnustamisjärjestelmää, jossa 
mahdollisesti tarvittavasta korvaavasta toi-
menpiteestä päättäisi kuitenkin Terveyden-
huollon oikeusturvakeskus. 

12 §. Yhteisön tunnustamissäännösten so-
veltaminen eräissä tapauksissa. Yhteisölain-
säädännön soveltamisala laajenee eräissä ti-
lanteissa Euroopan yhteisöjen ja niiden jä-
senvaltioiden muiden osapuolten kanssa te-
kemien sopimusten määräysten perusteella. 
Ammattipätevyysdirektiivin säännöksiä ja 
muita yhteisön tunnustamissäännöksiä sovel-
letaan EU-valtioiden ja niiden kansalaisten 
lisäksi paitsi ETA-sopimuksen piiriin kuulu-
viin Islantiin, Norjaan ja Liechtensteiniin se-
kä niiden kansalaisiin, myös muihin sellaisiin 
valtioihin ja niiden kansalaisiin, joiden asema 
perustuu kyseisten valtioiden Euroopan yh-
teisöjen ja niiden jäsenvaltioiden kanssa te-
kemiin sopimuksiin. Ammattipätevyysdirek-
tiivin ja muiden yhteisön tunnustamissään-
nösten soveltamisala laajenee Sveitsin kansa-
laisten Sveitsissä taikka EU- tai ETA-
valtioissa hankkiman ammattipätevyyden 
tunnustamiseen, kun henkilöiden vapaasta 
liikkuvuudesta sovitaan Euroopan yhteisöjen 
ja niiden jäsenvaltioiden sekä Sveitsin vala-
liiton välillä tehtävällä sopimuksella. Jos vas-
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taavia sopimuksia tehdään muiden valtioiden 
kanssa, laajenee lain soveltamisala myö-
hemmin vastaavasti.  

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jossa todettaisiin, että lain 2 luvun EU- ja 
ETA-valtioiden kansalaisia koskevia sään-
nöksiä sovelletaan myös Euroopan yhteisöjen 
ja niiden jäsenvaltioiden muun sopimuspuo-
len kanssa tekemään sopimukseen perustu-
vaan ammattipätevyyden tunnustamiseen. 
Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan 
lain 14 a §:ssä olevaa säännöstä.  

13 §. EU- tai ETA-alueen ulkopuolella 
koulutuksen saanut kolmannen maan kansa-
lainen. Pykälässä säädettäisiin siitä, millä 
edellytyksillä henkilö, joka ei ole EU- tai 
ETA-valtion kansalainen ja joka on suoritta-
nut koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulko-
puolella, voi toimia terveydenhuollon am-
mattihenkilönä Suomessa. Ehdotetut sään-
nökset vastaavat asiallisesti voimassa olevan 
lain 13 ja 14 §:n säännöksiä siltä osin kuin ne 
koskevat kolmansien maiden kansalaisten 
EU- tai ETA-alueen ulkopuolella suorittamaa 
koulutusta.  

14 §. Erikoispätevyys. Pykälä vastaa asial-
lisesti voimassa olevan lain 6 §:ää. Pykälässä 
käytettyjä käsitteitä on kuitenkin tarkistettu, 
jotta se vastaisi kyseisen luvun muissa pykä-
lissä käytettyä terminologiaa.  

14 a §. Hakemuksen liitteet. Pykälään eh-
dotetaan otettavaksi säännökset lain 2 luvus-
sa tarkoitettuihin hakemuksiin liitettävistä 
asiakirjoista. Asiasta ei ole säädetty voimassa 
olevassa ammattihenkilölaissa tai -
asetuksessa.     

Pykälän 1 momentti koskisi hakemukseen 
liitettäviä asiakirjoja silloin, kun hakijan kou-
lutus on suoritettu Suomessa. Hakemukseen 
tulisi liittää jäljennös oppilaitoksen antamasta 
tutkintotodistuksesta tai muista asianomaisen 
alan pätevyyttä osoittavista todistuksista sekä 
tarvittaessa toteutunut koulutusohjelma. Kou-
lutusohjelma on tarpeen liittää hakemukseen 
erityisesti silloin, kun kysymys on nimi-
kesuojatun ammattihenkilön ammattinimik-
keen käyttöoikeuden saamista edeltävästä 
koulutuksen hyväksymisestä tapauksissa, 
joissa koulutusta ei ole säännelty. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
hakemukseen liitettävistä asiakirjoista silloin, 
kun koulutus on suoritettu ulkomailla. Yhtei-

sösäännöksissä tarkoitettuun ammattipäte-
vyyden tunnustamista koskevaan hakemuk-
seen liitettävistä asiakirjoista säädetään am-
mattipätevyysdirektiivin 50 artiklassa ja di-
rektiivin liitteessä VII. Ehdotetut säännökset 
vastaavat mainittuja säännöksiä. Pykälän 2 
momentin 4 kohdan mukaan edellytettävä 
todistus niissä tapauksissa, joissa hakijalle on 
myönnetty oikeus harjoittaa kyseistä ammat-
tia jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, 
liittyy lain 37 §:n 1 momentin säännökseen, 
jonka mukaan hakemus voidaan hylätä sel-
laisella perusteella, jolla laillistetun ammatti-
henkilön ammatinharjoittamisoikeutta voi-
daan rajata tai se voidaan poistaa taikka jolla 
nimikesuojattua ammattihenkilöä voidaan 
kieltää käyttämästä ammattihenkilöasetuk-
sessa tarkoitettua terveydenhuollon ammatti-
henkilön ammattinimikettä. Pykälän 2 mo-
mentin 6 kohta koskisi vain lain 10 §:n 2 
momentissa ja 13 §:ssä tarkoitettuja hake-
muksia. 

Jos asiakirjaa ei esitetä alkuperäisenä, sen 
jäljennöksen olisi 4 momentin mukaan oltava 
virallisesti oikeaksi todistettu. Muiden kuin 
pohjoismaisella kielellä laadittujen asiakirjo-
jen osalta edellytettäisiin lisäksi virallisen 
kääntäjän laatimia suomen- tai ruotsinkielisiä 
käännöksiä. Hakemuksesta ja siihen liitettä-
vistä asiakirjoista voitaisiin 5 momentin pe-
rusteella säätää tarvittaessa tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Viittaus valtioneu-
voston asetukseen tarkoittaisi käytännössä 
ammattihenkilöasetusta. 

14 b §. Hakemuksen käsittely eräissä tapa-
uksissa. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
14 b §, jossa säädettäisiin eräistä sellaisista 
vaatimuksista, joita ammattipätevyyden tun-
nustamista koskevan hakemuksen käsittelys-
sä on ammattipätevyysdirektiivin perusteella 
noudatettava. 

Ammattipätevyysdirektiivin 51 artiklan 1 
kohtaan on sisällytetty aikaisempiin yhteisö-
säännöksiin verrattuna uusi vaatimus siitä, et-
tä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakijalle tämän 
esittämien asiakirjojen vastaanottamisesta 
sekä mahdollisista puuttuvista asiakirjoista 
kuukauden kuluessa asiakirjojen saapumises-
ta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
olisi ehdotetun säännöksen mukaan ilmoitet-
tava hakijalle edellä mainituista seikoista 
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ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitetussa 
ajassa niissä tapauksissa, joita yhteisön tun-
nustamissäännökset koskevat, toisin sanoen 
silloin, kun kysymys on lain 6 – 8 §:ssä, 10 
§:n 1 momentissa, 11 §:n 5 momentissa tai 
12 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta. 

Ammattipätevyysdirektiivin 51 artiklan 2 
kohdassa edellytetään, että vastaanottavan jä-
senvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava päätös ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevan hakemuksen johdosta kol-
men kuukauden kuluessa kaikkien vaaditta-
vien asiakirjojen esittämisestä. Määräaikaa 
voidaan jatkaa kuukaudella niissä tapauksis-
sa, joissa ammattipätevyyden tunnustamiseen 
sovelletaan yleistä tunnustamisjärjestelmää. 
Vastaavat säännökset ovat sisältyneet jo ai-
kaisempiin direktiiveihin. Niihin perustuvas-
ta hakemuksen käsittelyajasta säädetään 
voimassa olevan lain 9 §:n 5 momentissa, 10 
§:n 2 momentissa ja 11 §:n 4 momentissa.  

Käsittelyaikavaatimukset ehdotetaan koot-
tavaksi 14 b §:ään. Yleistä tunnustamisjärjes-
telmää sovellettaessa kysymykseen tuleva, 
enintään neljän kuukauden käsittelyaika 
kaikkien vaadittavien asiakirjojen vastaanot-
tamisesta koskisi erityisesti lain 8 §:ssä ja 11 
§:n 5 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, 
joihin sovelletaan aina mainittua tunnusta-
misjärjestelmää. Se tulisi kysymykseen myös 
niissä lain 10 §:n 1 momentissa ja 12 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa, joissa hakemuksen 
käsittelyyn sovelletaan tätä tunnustamisjär-
jestelmää.  

Koska pykälässä tarkoitetut aikarajat perus-
tuvat ammattipätevyysdirektiiviin ja koska ne 
liittyvät yhteisösäännösten mukaisten am-
mattipätevyyden tunnustamisjärjestelmien 
soveltamiseen, ne eivät sellaisenaan koskisi 
lain 4 – 5 §:ssä, 10 §:n 2 momentissa, 11 §:n 
1 – 4 momentissa ja 13 §:ssä tarkoitettuja ha-
kemuksia. Näidenkin hakemusten käsittelyä 
koskee kuitenkin muun muassa hallintolain 
(434/2003) 23 §:n 1 momentin säännös, jon-
ka mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä.   

18 a §. Kielitaito. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi yleisluonteinen säännös terveydenhuol-
lon ammattihenkilöltä edellytettävästä kieli-
taidosta. Voimassa olevassa laissa on säädet-
ty kielitaidosta ainoastaan ulkomailla koulu-
tuksensa saaneiden kolmansien maiden kan-
salaisten osalta, joilta edellytetään ammatin-

harjoittamisluvan, ammatinharjoittamisoi-
keuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeu-
den saamiseksi lain 13 ja 14 §:n perusteella 
muun muassa riittävää kielitaitoa. 

Ammattipätevyysdirektiivin 53 artiklan 
mukaan ammattipätevyyden tunnustamisesta 
etua saavilla henkilöillä on oltava sellainen 
kielitaito, jota tarvitaan heidän ammattinsa 
harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvalti-
ossa. Säännös on sijoitettu direktiivin IV 
osastoon, jossa säädetään ammatinharjoitta-
mista koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöistä, eikä esimerkiksi sijoittautumisvapaut-
ta koskevaan III osastoon, jossa säädetään 
ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyk-
sistä. Kielitaitovaatimusta ei voi siten asettaa 
EU- ja ETA-valtioiden kansalaisten osalta 
ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyk-
seksi. Vaatimus koskee toisaalta myös henki-
löä, joka tarjoaa toisessa jäsenvaltiossa pal-
veluja tilapäisesti ja satunnaisesti.   

 Ehdotetun säännöksen mukaan terveyden-
huollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen 
hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä 
kielitaito. Kielitaitovaatimus on keskeinen 
useissa terveydenhuollon tehtävissä potilas-
turvallisuuden ja hoidon vuorovaikutukselli-
suuden turvaamiseksi. Terveydenhuollossa 
on kuitenkin myös tehtäviä, joissa kyseinen 
terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole 
säännöllisessä kontaktissa potilaisiin, jolloin 
kielitaidolle voidaan asettaa matalampia vaa-
timuksia. Ammattihenkilöltä edellytetty kie-
litaito riippuu siten aina niistä tehtävistä, 
joissa hän toimii. Myös se, minkä kielen tai-
toa häneltä edellytetään, riippuu hänen hoi-
tamistaan tehtävistä. Esimerkiksi yksikielisen 
kunnan terveyskeskuksessa toimivalta am-
mattihenkilöltä edellytetty kielitaito on eri-
lainen suomenkielisessä ja toisaalta ruotsin-
kielisessä kunnassa. Ehdotettuun kielitaito-
vaatimukseen nähden puutteellinen kielitaito 
voitaisiin ottaa huomioon lain 5 luvussa tar-
koitettuja ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä 
harkittaessa.  

Säännös ehdotetaan otettavaksi lain uuteen 
18 a §:ään.   

24 b §. Tietojen antaminen terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä. 
Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin terminologi-
nen tarkistus siten, että siinä mainittaisiin in-
formatiivisuuden vuoksi ETA-valtioiden 
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ohella myös EU-valtiot.   
26 §. Seuraamukset virheellisestä toimin-

nasta. Pykälän 1 momentin mukaan Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus voi muun mu-
assa silloin, jos terveydenhuollon ammatti-
henkilö laiminlyö lain 15 – 21 §:ssä säädetyn 
velvollisuuden taikka jos lääkäri tai hammas-
lääkäri laiminlyö lain 15 – 23 §:ssä säädetyn 
velvollisuuden, antaa hänelle tarkempia mää-
räyksiä ja ohjeita ammattitoimintaa varten, 
rajoittaa laillistetun ammattihenkilön amma-
tinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai tois-
taiseksi, poistaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai 
toistaiseksi, kieltää nimikesuojattua ammatti-
henkilöä käyttämästä asetuksessa säädettyä 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä määräajaksi tai toistaiseksi taikka 
peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden. Momentin 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäviksi siten, 
että pykälän 1 kohdan pykäläviittauksissa 
mainittaisiin myös lakiin lisättäväksi ehdotet-
tu, kielitaitovelvoitetta koskeva 18 a §. Mo-
mentin d kohtaan tehtäisiin lisäksi teknis-
luonteinen tarkistus siten, että siinä viitattai-
siin ammattinimikkeiden määrittelyn osalta 
valtioneuvoston asetukseen. Pykälän 1 mo-
mentti ehdotetaan jaettavaksi selkeyden 
vuoksi kahdeksi eri momentiksi. Asiasisältöä 
ei muuteta. Nykyisestä 2 momentista tulisi 3 
momentti.  

37 §. Ammatinharjoittamisoikeutta tai am-
mattinimikkeen käyttöoikeutta koskevan ha-
kemuksen hylkääminen. Voimassa olevan 
lain mukaan Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus voi hylätä 4 §:n 1 momentissa, 5 
§:ssä, 9 §:n 1 momentissa, 10 §:ssä ja 11 §:n 
1 momentissa tarkoitettua ammatinharjoitta-
misoikeutta koskevan hakemuksen vain sel-
laisella perusteella, jolla laillistetun ammatti-
henkilön ammatinharjoittamisoikeutta voi-
daan rajoittaa tai se voidaan poistaa.  

Säännöksen soveltamisalaa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että se koskisi laillistetta-
vien ammatinharjoittajien hakemusten lisäksi 
myös niitä yhteisön tunnustamissäännöksiin 
perustuvia hakemuksia, jotka koskevat oike-
utta käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön 
ammattinimikettä. Hakemus voitaisiin tällöin 
hylätä vain sellaisella perusteella, jolla nimi-
kesuojattua ammattihenkilöä voitaisiin am-

mattihenkilölain 5 luvun säännösten perus-
teella kieltää käyttämästä tällaista ammat-
tinimikettä. 

Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi lisäksi 
sanonnallisesti siten, että siitä ilmenee selke-
ästi, että myönteinen päätös edellyttää kysei-
siä asioita koskevissa säännöksissä oikeuden 
myöntämiselle säädettyjen edellytysten täyt-
tymistä.     

39 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momen-
tissa säädetään yhteisösäännösten perusteella 
siitä, että tilanteissa, joissa hakemus on rat-
kaistava tietyssä määräajassa, hakija voi va-
littaa viranomaisen laiminlyönnistä päättää 
asiasta tässä määräajassa, jolloin päätöksen 
tekemättä jättäminen rinnastetaan kielteiseen 
päätökseen. Ammattipätevyysdirektiivissä 
asiasta säädetään direktiivin 51 artiklan 3 
kohdassa. Momentin säännöksiin tehtäisiin 
tekninen tarkistus siten, että momentissa vii-
tattaisiin voimassa olevan lain 9 §:n 5 mo-
mentin, 10 §:n 2 momentin ja 11 §:n 4 mo-
mentin säännösten sijasta ehdotetun 14 b §:n 
säännöksiin. Säännösten sanamuotoon tehtäi-
siin lisäksi muita vähäisiä teknisiä tarkistuk-
sia.  

 
2.  Tarkemmat säännökset    

Ehdotettuun lakiin sisältyy eräitä uusia val-
tuutussäännöksiä, joiden nojalla valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin säätää tarkem-
min asianomaisessa lainsäännöksessä tarkoi-
tetuista seikoista. Lain ehdotetussa 8 §:n 3 
momentissa olevan valtuutussäännöksen pe-
rusteella on tarkoitus säätää tarkemmin so-
peutumisajasta, kelpoisuuskokeesta ja kel-
poisuuskokeen toimeenpanevista tahoista 
valtioneuvoston asetuksella. Yleiseen tunnus-
tamisjärjestelmään liittyviin korvaaviin toi-
menpiteisiin sovellettaisiin lain 8 §:n 3 mo-
mentin säännösten perusteella mainittuun 
pykälään sisältyvien säännösten lisäksi am-
mattipätevyyden tunnustamista koskevan lain 
ja sen nojalla annettavan valtioneuvoston 
asetuksen säännöksiä. Lain ehdotetussa 9 §:n 
2 momentissa olevan valtuutussäännöksen 
perusteella on tarkoitus säätää ammattihenki-
löasetuksella tarkemmin väliaikaista ja sa-
tunnaista palvelujen tarjoamista koskevan 
ilmoituksen tekemisestä ja siihen liitettävistä 
asiakirjoista. Ammattihenkilöasetukseen 
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otettaisiin myös säännökset, joiden perusteel-
la Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voisi 
edellyttää lain 11 §:n 3 momentissa tarkoite-
tulta EU- tai ETA-valtion kansalaiselta, joka 
on suorittanut erikoislääkäri- tai erikoisham-
maslääkärikouluksensa EU- tai ETA-alueen 
ulkopuolella, tarvittaessa lisäopintoja ja kuu-
lustelun suorittamista siten, että hänen päte-
vyytensä vastaa Suomessa suoritettua vastaa-
vaa koulutusta. Ammattihenkilöasetukseen 
voitaisiin ehdotetun 14 a §:n 5 momentin pe-
rusteella ottaa myös tarkemmat säännökset 
ammattipätevyyden tunnustamista tai hyväk-
symistä koskevista hakemuksista ja niihin lii-
tettävistä asiakirjoista.     

 
3.   Voimaantulo 

Ammattipätevyysdirektiivin edellyttämät 
säädösmuutokset tulee saattaa voimaan vii-
meistään 20 päivänä lokakuuta 2007. Laki 
ehdotetaan näin ollen tulevaksi voimaan 20 
päivänä lokakuuta 2007. Ennen lain voi-
maantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöön-
panon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 
 

4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Ehdotettuun lakiin sisältyy voimassa olevia 
säännöksiä vastaavasti useita säännöksiä, 
joiden mukaan ammattihenkilölaissa tai -
asetuksessa tarkoitetussa ammatissa toimi-
minen edellyttää Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen myöntämää laillistusta, lupaa 
tai ammattinimikkeen käyttöoikeutta. Lain 9 
§:ssä tarkoitettu satunnainen ja väliaikainen 
palvelujen tarjoaminen puolestaan edellyttäi-
si ennakkoilmoituksen tekemistä, minkä li-
säksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voisi tarkistaa muiden kuin ammattipätevyy-
den automaattisen tunnustamisen piiriin kuu-
luvien ammatinharjoittajien ammattipätevyy-
den.  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-

tilla ja elinkeinolla. Perusoikeusuudistukseen 
liittyvän hallituksen esityksen (HE 309/1993) 
yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, 
että edellä mainittua oikeutta rajoittavat 
luonnollisesti eräät tosiasialliset ja oikeudel-
liset seikat. Sanat ”lain mukaan” viittaavatkin 
perustelujen mukaan mahdollisuuteen rajoit-
taa säännöksessä turvattua oikeutta lailla. Pe-
rusteluissa on mainittu eräänä rajoitusperus-
teena terveyden ja turvallisuuden suojaami-
seksi säädetty elinkeinon harjoittamisen lu-
vanvaraisuus. Myös perustuslakivaliokunta 
on katsonut, että elinkeinotoiminnan luvan-
varaisuus on mahdollista erityisin perustein 
(PeVL 19/2002 vp).  

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
valvontajärjestelmä on yksi ammatin ja elin-
keinon harjoittamisen vapautta rajoittavista 
järjestelmistä. Terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden valvonnan tarkoituksena on tur-
vata terveydenhuollon palveluja käyttävien 
potilaiden oikeuksia, heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Ehdotetuissa säännöksissä 
tarkoitetut luvanluonteiset menettelyt ja muut 
edellä mainitut ennakolliset valvontamenette-
lyt ovat välttämättömiä mainittujen tarkoitus-
ten toteuttamiseksi. 

Lain 9 §:n 2 momenttiin ja 14 a §:n 5 mo-
menttiin sisältyvien valtuutussäännösten pe-
rusteella väliaikaista ja satunnaista palvelujen 
tarjoamista koskevan ilmoituksen tekemises-
tä ja siihen liitettävistä asiakirjoista sekä 
ammattipätevyyden tunnustamista tai hyväk-
symistä koskevista hakemuksista ja niihin lii-
tettävistä asiakirjoista voitaisiin säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Am-
mattihenkilöasetukseen otettavat säännökset 
olisivat teknisluonteisia eikä niillä säädettäisi 
yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien pe-
rusteista. 

Edellä olevan perusteella katsotaan, että 
esitykseen sisältyvä laki voidaan säätää ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 

(559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 2 luku, 24 b §:n 1 momentti, 26  ja  37 § 
sekä 39 §:n 2 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat  2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 24 b §:n 1 
momentti ja 26 § laissa 1030/2000 sekä  

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, lakiin siitä mainitulla lailla 1030/2000 kumotun 3 §:n tilal-
le uusi 3 § sekä lakiin uusi 18 a § seuraavasti: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

2 §  

Terveydenhuollon ammattihenkilö 

 
Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon 

ammattihenkilöllä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oi-
keus käyttää valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä (nimikesuojattu ammatti-
henkilö). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi 
2 momentin estämättä  toimia myös kysei-
seen ammattiin opiskeleva kyseistä ammattia 
itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lailliste-
tun ammattihenkilön johdon ja valvonnan 
alaisena. Opiskelijaan sovelletaan tällöin so-
veltuvin osin, mitä jäljempänä tässä laissa 
säädetään terveydenhuollon ammattihenki-
löstä. Laillistetun ammattihenkilön tehtäväs-
sä toimimisen edellytyksistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jäljempänä 9 §:ssä tarkoitettu palvelujen 
tarjoaja voi 2 momentin estämättä toimia vä-
liaikaisesti ja satunnaisesti laillistetun am-
mattihenkilön tehtävässä tai väliaikaisesti ja 
satunnaisesti käyttää nimikesuojatun ammat-
tihenkilön ammattinimikettä. Palvelujen tar-
joajaan sovelletaan tällöin, mitä terveyden-
huollon ammattihenkilöstä jäljempänä tässä 

laissa säädetään. 
 

3 § 
 

Toisen Pohjoismaan kansalaisen oikeus toi-
mia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suo-

messa  

Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia 
Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilö-
nä on voimassa, mitä eräiden terveyden- ja 
sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläin-
lääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työ-
markkinoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 
2/1994) määrätään. 

 
2 luku  

Oikeus toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilönä 

Suomessa koulutuksen saanut 

4 § 

Oikeus harjoittaa lääkärin,  hammaslääkä-
rin, erikoislääkärin ja erikoishammaslääkä-

rin ammattia   Suomessa suoritetun koulutuk-
sen perusteella 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on 
suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattiin johtavan peruskoulutuksen Suomes-
sa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
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kilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoit-
tamaan oikeutetun laillistetun ammattihenki-
lön johdon ja valvonnan alaisena potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa 
terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosi-
aalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoite-
tussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistet-
tuna ammattihenkilönä lääkärille, joka on 
suorittanut lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksen tai sitä vastaavan valtioneu-
voston asetuksella säädetyn koulutuksen 
Suomessa. Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus myöntää vastaavasti hakemuksesta 
oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammat-
tia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilö-
nä hammaslääkärille, joka on suorittanut val-
tioneuvoston asetuksella säädetyn käytännön 
palvelun Suomessa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
henkilölle, joka on suorittanut valtioneuvos-
ton asetuksessa tarkoitetun tutkinnon Suo-
messa. 

 
5 § 

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveyden-
huollon ammatteja  ja ammattinimikkeen 

käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuk-
sen perusteella 

  
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ra-
vitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoi-
tajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysiotera-
peutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, 
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja 
hammasteknikon ammattia laillistettuna am-
mattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut 
kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen 
Suomessa.  

Henkilöllä, joka on suorittanut valtioneu-
voston asetuksella säädettyyn ammattiin joh-
tavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyt-

tää kyseistä ammattinimikettä. Jos ammattiin 
johtavaa koulutusta ei ole säännelty, ammat-
tinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä 
on, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
on hakemuksesta hyväksynyt koulutuksen si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.  

Muussa Euroopan unioniin tai Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa koulutuk-

sen saanut 

6 §  

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkä-
rin ammattia automaattisen tunnustamisen 

periaatteen nojalla 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseis-
tä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeu-
tetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa toimintayksikössä Euroopan unio-
niin kuuluvan valtion (EU-valtio) tai Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion (ETA-
valtion) kansalaiselle, joka on jossakin muus-
sa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa suo-
rittanut lääkärin tai hammaslääkärin perus-
tutkinnon. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa yleislääkärin tai hammaslääkärin 
ammattia itsenäisesti laillistettuna ammatti-
henkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, 
jolle on  jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun lääkärin pe-
rusterveydenhuollon lisäkoulutusta vastaavan 
koulutuksen tai hammaslääkärikoulutuksen 
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty 
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, 
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden 
saamiseksi yleislääkärin tai hammaslääkärin 
ammatin harjoittamiseen itsenäisesti.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä yhteisön tunnustamissäännöksissä 
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mainituilla, Suomessa käytössä olevilla eri-
koisaloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, 
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen 
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty 
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, 
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden 
saamiseksi erikoislääkärin tai erikoisham-
maslääkärin ammatin harjoittamiseen.  

Yhteisön tunnustamissäännöksillä tarkoite-
taan tässä laissa ammattipätevyysdirektiiviin 
(2005/36/EY) sisältyviä säännöksiä sekä ky-
seisen direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien 
komission asetusten säännöksiä.   

 
7 §  

Oikeus harjoittaa proviisorin, sairaanhoita-
jan tai kätilön ammattia automaattisen tun-

nustamisen periaatteen nojalla 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa proviisorin, sairaanhoitajan tai kä-
tilön ammattia laillistettuna ammattihenkilö-
nä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle 
on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa 
kuin Suomessa saadun koulutuksen perus-
teella kyseisessä valtiossa myönnetty yhtei-
sön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu 
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, 
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden 
saamiseksi proviisorin, sairaanhoitajan tai 
kätilön ammatin harjoittamiseen itsenäisesti. 

 
8 §  

Oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia 
ja  ammattinimikkeen käyttöoikeus yleisen 

tunnustamisjärjestelmän nojalla 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa psykologin, puheterapeutin, ravit-
semusterapeutin, farmaseutin, terveydenhoi-
tajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, 
röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintate-
rapeutin, optikon ja hammasteknikon ammat-
tia laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai 
ETA-valtion kansalaiselle, jolle on jossakin 
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomes-

sa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä 
valtiossa myönnetty yhteisön tunnustamis-
säännöksissä tarkoitettu tutkintotodistus tai 
sen kanssa vastaavaksi määritelty koulutuk-
sesta annettu asiakirja, joka kyseisessä valti-
ossa vaaditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin 
ammatteihin. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää 
Suomessa valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä EU- tai ETA-valtion kan-
salaiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai 
ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulu-
tuksen perusteella kyseisessä valtiossa 
myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksissä 
tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa vas-
taavaksi määritelty koulutuksesta annettu 
asiakirja, joka kyseisessä valtiossa vaaditaan 
oikeuden saamiseksi kyseisiin ammatteihin.  

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sella on mahdollisuus määrätä hakijalle so-
peutumisaika tai kelpoisuuskoe siten, kuin 
siitä on säädetty ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetussa laissa ( / ). Hakija saa va-
lita suorittaako hän korvaavana toimenpitee-
nä sopeutumisajan vai kelpoisuuskokeen. 
Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. Kelpoisuuskokeesta peritään maksu valti-
on maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. 

Jos EU- tai ETA-valtiossa lääkärin, ham-
maslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan tai 
kätilön koulutuksen suorittanut EU- tai ETA-
valtion kansalainen ei täytä yhteisön tunnus-
tamissäännöksissä tarkoitetusta syystä am-
mattipätevyyden automaattisen tunnustami-
sen edellytyksiä, häneen sovelletaan, mitä 3 
momentissa säädetään. Jos hakijalta edellyte-
tään korvaavan toimenpiteen suorittamista, 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
kuitenkin määrätä, onko hakijan suoritettava 
sopeutumisaika vai kelpoisuuskoe.  

    
9 § 

Väliaikainen ja satunnainen palvelujen tar-
joaminen 

Toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti si-
joittautunut ammatinharjoittaja, jolla on lail-
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linen oikeus harjoittaa itsenäisesti tämän lain 
6 – 8 §:ssä tarkoitettua ammattia, voi tarjota 
kyseiseen ammattiin liittyviä palveluja Suo-
messa väliaikaisesti tai satunnaisesti. Hänen 
on kuitenkin tehtävä kirjallinen ennakkoil-
moitus Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kukselle 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 oike-
us toimia itsenäisesti valtioneuvoston asetuk-
sessa tarkoitetussa nimikesuojatun ammatti-
henkilön ammatissa, jos hän haluaa käyttää 
valtioneuvoston asetuksella säädettyä nimi-
kesuojatun ammattihenkilön ammattinimiket-
tä tarjotessaan ammattiinsa kuuluvia palvelu-
ja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa.  

Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se on uu-
distettava, jos henkilö aikoo jatkaa palvelujen 
tarjoamista. Kun palveluja on tarkoitus tarjo-
ta ensimmäistä kertaa, ilmoitukseen tulee liit-
tää asiakirjat, jotka osoittavat, että palvelujen 
tarjoajalla on oikeus toimia laillisesti sijoit-
tautumisvaltiossa ja että hän täyttää muut 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetus-
sa Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 2005/36/EY palvelujen tarjoamiselle 
säädetyt edellytykset. Jos jokin palvelujen 
tarjoajan toimimisoikeuteen vaikuttava seik-
ka muuttuu merkittävästi, tämän tulee toimit-
taa tätä koskevat asiakirjat Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle. Ilmoituksen tekemi-
sestä ja siihen liitettävistä asiakirjoista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.    

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarkis-
taa palvelujen tarjoajan ammattipätevyyden 
ennen kuin palveluja tarjotaan ensimmäistä 
kertaa. Ammattipätevyyden tarkistaminen ei 
kuitenkaan koske 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja 
ammattipätevyyden automaattisen tunnusta-
misen piiriin kuuluvia ammatinharjoittajia. 
Oikeusturvakeskuksen on päätettävä tarkis-
tuksen tuloksesta kuukauden kuluessa palve-
lujen tarjoamista koskevan ilmoituksen ja 
siihen liitettyjen asiakirjojen vastaanottami-
sesta, taikka ilmoitettava palvelujen tarjoajal-
le vastaavassa ajassa ammattipätevyyden tar-
kistamatta jättämisestä tai asiassa tarvittavas-
ta lisäselvityksestä. Jos asian ratkaiseminen 
edellyttää lisäselvitystä, ammattipätevyyden 

tarkistuksen tulosta koskeva päätös on tehtä-
vä kahden kuukauden kuluessa riittävien 
asiakirjojen vastaanottamisesta. Palvelujen 
tarjoaminen voidaan aloittaa, jos päätöstä tai 
ilmoitusta ei ole tehty edellä tarkoitetuissa 
määräajoissa. 

Jos palvelujen tarjoajan saaman koulutuk-
sen ja asianomaisen ammatin harjoittajalta 
Suomessa edellytetyn koulutuksen välillä on 
olennainen ero, joka saattaa vaarantaa poti-
lasturvallisuuden, Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen on annettava palvelujen tar-
joajalle mahdollisuus osoittaa kelpoisuusko-
keen avulla, että hän on hankkinut puuttuvat 
tiedot tai pätevyyden. Mahdollisuus ammat-
tipätevyyden osoittamiseen on annettava si-
ten, että palvelujen tarjoaminen voidaan 
aloittaa kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
ammattipätevyyden tarkistamisesta on tehty.  

Kun palvelujen tarjoajan ammattipätevyys 
on tarkistettu, palvelujen tarjoamisessa on 
käytettävä tässä laissa tai valtioneuvoston 
asetuksessa tarkoitettua ammattinimikettä. 
Ammattipätevyyden automaattisen tunnus-
tamisen piiriin kuuluvien ammattien harjoit-
tajien on käytettävä palveluja tämän pykälän 
nojalla tarjotessaan vastaavasti tässä laissa 
tarkoitettua ammattinimikettä. Jos Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus on luopunut 
ammattipätevyyden tarkistamisesta, ammat-
tinimikkeen käyttöön sovelletaan, mitä am-
mattipätevyyden tunnustamisesta annetussa 
laissa säädetään.  

 
10 § 

EU- tai ETA-valtiossa koulutuksen saanut 
kolmannen maan kansalainen 

Mitä 6 – 9 §:ssä säädetään, sovelletaan 
myös ammattipätevyyden tunnustamiseen ja 
palvelujen tarjoamiseen, joka perustuu mui-
den kuin EU- tai ETA-valtioiden  kansalais-
ten asemaa koskevaan yhteisön lainsäädän-
töön, kun tällaisen valtion  kansalainen on 
suorittanut koulutuksensa pääosin EU- tai 
ETA-valtiossa.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin 
myöntää muulle kuin 1 momentissa tarkoite-
tulle muun kuin EU- tai  ETA-valtion kansa-
laiselle, joka on suorittanut koulutuksensa 
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EU- tai ETA-valtiossa, ammatinharjoittamis-
luvan 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuihin tehtäviin tai oikeuden toimia laillis-
tettuna ammattihenkilönä Suomessa edellyt-
täen, että hakijalla on tehtävän edellyttämä 
valtioneuvoston asetuksella säädetty päte-
vyys ja riittävä kielitaito. Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi vastaavasti hakemuk-
sesta myöntää muulle kuin 1 momentissa tar-
koitetulle muun kuin EU- tai ETA-valtion  
kansalaiselle, joka on suorittanut valtioneu-
voston asetuksella säädettyyn ammattiin joh-
tavan, oikeusturvakeskuksen hyväksymän 
koulutuksen EU- tai ETA-valtiossa, oikeuden 
käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä Suomessa edellyttäen, että haki-
jalla on tehtävän edellyttämä riittävä kielitai-
to.   

 
 

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolella koulutuksen saaneen ammatti-

henkilönä toimimisen edellytykset 

11 § 

EU- tai ETA-valtion kansalaisen EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella suorittaman koulu-

tuksen tunnustaminen  

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseis-
tä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeu-
tetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa toimintayksikössä EU- tai ETA-
valtion kansalaiselle, joka on suorittanut ky-
seiseen ammattiin johtavan, oikeusturvakes-
kuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella ja joka on osoitta-
nut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaati-
mukset. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa yleislääkärin ammattia itsenäisesti 
laillistettuna ammattihenkilönä 1 momentissa 

tarkoitetulle lääkärille, joka on suorittanut 4 
§:n 2 momentissa tarkoitetun perustervey-
denhuollon lisäkoulutuksen taikka joka on 
suorittanut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hy-
väksymän vastaavan koulutuksen. Oikeus-
turvakeskus myöntää vastaavasti oikeuden 
harjoittaa itsenäisesti ammattia laillistettuna 
hammaslääkärinä Suomessa 1 momentissa 
tarkoitetulle hammaslääkärille, joka on suo-
rittanut 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun käy-
tännön palvelun. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä Suomessa käytössä olevilla erikois-
aloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jo-
ka on suorittanut Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen hyväksymän vastaavan kou-
lutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja 
joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut pä-
tevyysvaatimukset. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka on 
suorittanut Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen hyväksymän vastaavan koulutuk-
sen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja joka 
on osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston 
asetuksella säädetyt mahdolliset muut päte-
vyysvaatimukset. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus myöntää vastaavasti hakemuk-
sesta EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka 
on suorittanut EU- tai ETA-alueen ulkopuo-
lella Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen hyväksymän koulutuksen, oikeuden käyt-
tää valtioneuvoston asetuksella säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä Suomessa.   

Sen estämättä, mitä 1 – 4 momentissa sää-
detään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa tar-
koitettua ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä tai oikeuden käyttää Suomessa valtio-
neuvoston asetuksella säädettyä terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä 
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle EU- 
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tai ETA-alueen ulkopuolella suoritetun kou-
lutuksen perusteella on jossakin muussa EU- 
tai ETA-valtiossa kuin Suomessa myönnetty 
oikeus toimia asianomaisessa ammatissa 
edellyttäen, että henkilö on toiminut tässä 
ammatissa EU- tai ETA-valtiossa oikeuden 
myöntämisen jälkeen vähintään kolmen vuo-
den ajan. Oikeuden myöntämiseen sovelle-
taan, mitä 8 §:n 4 momentissa säädetään.  

 
 
 

12 § 

Yhteisön tunnustamissäännösten soveltami-
nen eräissä tapauksissa 

Tämän luvun EU- ja ETA-valtioiden kan-
salaisia koskevia säännöksiä sovelletaan 
myös ammattipätevyyden tunnustamiseen, 
joka perustuu Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa 
tekemään sopimukseen.  

 
 

13 §  

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen 
saanut kolmannen maan kansalainen 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin 
myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai ETA-
valtion kansalainen ja joka on suorittanut 
koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuo-
lella, ammatinharjoittamisluvan 4 §:ssä tai 5 
§:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin tai 
oikeuden toimia laillistettuna ammattihenki-
lönä Suomessa edellyttäen, että hakijalla on 
tehtävän edellyttämä valtioneuvoston asetuk-
sella säädetty pätevyys ja riittävä kielitaito. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
vastaavasti hakemuksesta myöntää henkilöl-
le, joka ei ole EU- tai ETA-valtion kansalai-
nen ja joka on suorittanut valtioneuvoston 
asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan, 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulu-
tuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, oi-
keuden käyttää valtioneuvoston asetuksella 
säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä Suomessa edellyttäen, että 
hakijalla on tehtävän edellyttämä riittävä kie-

litaito.     

          Yhteiset säännökset 

14 §  

    Erikoispätevyys 

Erikoispätevyyden omaava laillistettu am-
mattihenkilö on sellainen Suomen kansalai-
nen tai ulkomaalainen, joka on suorittanut 
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen 
Suomessa, taikka Suomen tai jonkin muun 
EU- tai ETA-valtion kansalainen, joka on 
suorittanut jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa muun erikoispäte-
vyyden kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen 
tai EU- tai ETA-alueen ulkopuolella erikois-
pätevyyden edellyttämän koulutuksen, jonka 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on ha-
kemuksesta hyväksynyt. Lisäksi vaaditaan, 
että asianomainen on osoittanut täyttävänsä 
valtioneuvoston asetuksella säädetyt mahdol-
liset muut pätevyysvaatimukset. 

 
 14 a § 

Hakemuksen liitteet 

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun hakemuk-
seen tulee liittää jäljennös oppilaitoksen an-
tamasta tutkintotodistuksesta tai muista asi-
anomaisen alan pätevyyttä osoittavista todis-
tuksista ja tarvittaessa toteutunut koulutusoh-
jelma. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
ammattipätevyyden tunnustamista tai hyväk-
symistä koskevaan hakemukseen tulee liittää 
seuraavat asiakirjat:  

1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakir-
ja;  

2) jäljennökset muodollista pätevyyttä 
osoittavista asiakirjoista tai jäljennös koulu-
tuksesta annetusta asiakirjasta, joka antaa oi-
keuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista 
ammattia; 

3) kun kysymys on EU- tai ETA-valtiossa 
suoritetusta automaattisen tunnustamisen pe-
riaatteen piiriin kuuluvasta koulutuksesta, 
hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen vi-
ranomaisen todistus siitä, että koulutuksesta 
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annetut asiakirjat ovat yhteisön tunnustamis-
säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja; 

4) jos hakijalle on myönnetty oikeus har-
joittaa asianomaista ammattia jossakin muus-
sa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan 
toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme 
kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, 
että tätä oikeutta ei ole rajoitettu eikä poistet-
tu vakavan ammatillisen virheellisen menet-
telyn vuoksi tai muusta vastaavasta syystä;  

5) tarvittaessa todistus ammattikokemuk-
sesta;  

6) 10 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa todistus kielitaidosta ja ha-
kijalta mahdollisesti edellytettyjen lisäopin-
tojen ja kuulustelun suorittamisesta. 

Hakijan on 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa toimitettava lisäksi Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä sel-
laiset hänen koulutustaan koskevat tiedot, 
joiden avulla oikeusturvakeskus voi määrit-
tää mahdolliset olennaiset erot Suomessa 
vaadittavaan koulutukseen verrattuna. 

Jos asiakirja esitetään jäljennöksenä, jäl-
jennöksen tulee olla virallisesti oikeaksi to-
distettu. Hakemukseen tulee liittää virallisen 
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkie-
liset käännökset muista kuin pohjoismaisella 
kielellä laadituista asiakirjoista.  

 Hakemuksesta ja siihen liitettävistä asia-
kirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
14 b § 

Hakemuksen käsittely eräissä tapauksissa 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on ilmoitettava 6 – 8 §:ssä, 10 §:n 1 momen-
tissa, 11 §:n 5 momentissa ja 12 §:ssä tarkoi-
tetulle hakijalle tämän toimittamien asiakirjo-
jen vastaanottamisesta sekä mahdollisesti 
puuttuvista asiakirjoista kuukauden kuluessa 
asiakirjojen vastaanottamisesta. Edellä tar-
koitettuun hakemukseen on annettava päätös 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
kaikkien vaadittavien asiakirjojen vastaanot-
tamisesta. Silloin, kun hakemuksen käsitte-
lyyn sovelletaan yhteisön tunnustamissään-
nösten mukaista yleistä tunnustamisjärjes-
telmää, päätös hakemukseen on kuitenkin 
annettava viimeistään neljän kuukauden ku-

luttua kaikkien vaadittavien asiakirjojen vas-
taanottamisesta. 

 
18 a § 

 Kielitaito 

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee 
olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä 
riittävä kielitaito. 

 
24 b § 

Tietojen antaminen terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden keskusrekisteristä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja 
lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen val-
vontatehtävien hoitamiseksi sekä EU- ja 
ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden ammatinharjoitta-
misoikeuden tai -luvan myöntämiseksi ja 
valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
salassapitosäännösten estämättä annettava 24 
a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja sosi-
aali- ja terveysministeriölle valmiuslaissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 § 

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
antaa seuraamuksen terveydenhuollon am-
mattihenkilölle virheellisestä toiminnasta, jos 
terveydenhuollon ammattihenkilö 

1) laiminlyö 15, 15 a, 16 – 18, 18 a taikka 
19 – 21 §:ssä säädetyn velvollisuuden taikka 
lääkäri tai hammaslääkäri laiminlyö 15, 15 a, 
16 – 18, 18 a taikka 19 – 23 §:ssä säädetyn 
velvollisuuden, 

2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen 
koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä 
riittämättömänä tai hänen toimintamahdolli-
suuksiaan rajoitettuina tai 

3) toimii muutoin virheellisesti tai moitit-
tavasti, 
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 1 
momentissa mainituissa tapauksissa: 

1) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja 
ohjeita ammattitoimintaa varten; 

2) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai 
toistaiseksi; 

3) poistaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai 
toistaiseksi; 

4) kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä 
käyttämästä valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä määräajaksi tai toistaisek-
si; taikka 

5) peruuttaa luvan saaneen ammattihenki-
lön ammatinharjoittamisoikeuden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
37 § 

Ammatinharjoittamisoikeutta tai ammat-
tinimikkeen käyttöoikeutta koskevan hake-

muksen hylkääminen 

Jos hakija täyttää 4 §:ssä, 5 §:n 1 momen-
tissa, 6 – 8 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa,  11 
tai 12 §:ssä säädetyt vaatimukset, Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus voi hylätä ha-
kemuksen vain sellaisella perusteella, jolla 
laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoit-

tamisoikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan 
poistaa taikka jolla nimikesuojattua ammatti-
henkilöä voidaan kieltää käyttämästä valtio-
neuvoston asetuksella säädettyä terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä.  

 
39 § 

              Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei 

ole antanut päätöstä 14 b §:ssä säädetyssä 
määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Va-
lituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hake-
muksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen 
valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen 
on annettu päätös. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen on ilmoitettava valitusviran-
omaiselle päätöksen antamisesta. Tässä mo-
mentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä 
ja sen käsittelystä on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 
200 .  

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

————— 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Peruspalvelu ministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 

(559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 2 luku, 24 b §:n 1 momentti, 26  ja  37 § 
sekä 39 §:n 2 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat  2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 24 b §:n 1 
momentti ja 26 § laissa 1030/2000 sekä  

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, lakiin siitä mainitulla lailla 1030/2000 kumotun 3 §:n tilal-
le uusi 3 § sekä lakiin uusi 18 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset  
 

2 §  

Terveydenhuollon ammattihenkilö 

  Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on 
oikeus käyttää asetuksella säädettyä tervey-
denhuollon ammattihenkilön ammattinimi-
kettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Laillistetun ammattihenkilön tehtäviä voi 
2 momentin estämättä suorittaa myös asi-
anomaiseen ammattiin opiskeleva henkilö 
siten kuin asetuksella säädetään. Opiskeli-
jaan noudatetaan tällöin soveltuvin osin, 
mitä jäljempänä tässä laissa säädetään ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstä.  

 

1 luku

Yleiset säännökset 
 

2 §  

Terveydenhuollon ammattihenkilö  

 Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oi-
keus käyttää valtioneuvoston asetuksella 
säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä (nimikesuojattu ammatti-
henkilö).   
— — — — — — — — — — — — — —  

Laillistetun ammattihenkilön tehtävissä 
voi 2 momentin estämättä toimia myös ky-
seiseen ammattiin opiskeleva kyseistä am-
mattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun 
laillistetun ammattihenkilön johdon ja val-
vonnan alaisena. Opiskelijaan sovelletaan 
tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä tässä 
laissa säädetään terveydenhuollon ammatti-
henkilöstä. Laillistetun ammattihenkilön teh-
tävässä toimimisen edellytyksistä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jäljempänä 9 §:ssä tarkoitettu palvelujen 
tarjoaja voi 2 momentin estämättä toimia 
väliaikaisesti ja satunnaisesti laillistetun 
ammattihenkilön tehtävässä tai väliaikaisesti 
ja satunnaisesti käyttää nimikesuojatun am-
mattihenkilön ammattinimikettä. Palvelujen 
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tarjoajaan sovelletaan tällöin, mitä tervey-
denhuollon ammattihenkilöstä jäljempänä 
tässä laissa säädetään. 

 
 

3 § 
 

3 § on kumottu L:lla 1.12.2000/1030. 

3 § 

Toisen Pohjoismaan kansalaisen oikeus 
toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä 

Suomessa    

Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toi-
mia Suomessa terveydenhuollon ammatti-
henkilönä on voimassa, mitä eräiden ter-
veyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmi-
en sekä eläinlääkäreiden yhteisistä poh-
joismaisista työmarkkinoista tehdyssä so-
pimuksessa (SopS 2/1994) määrätään. 

 
2 luku  

Oikeus toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilönä 

Suomessa tai ulkomailla koulutuksen saa-
neen Suomen kansalaisen ja jonkin muun 
Euroopan talousalueen valtion kansalaisen 
sekä Suomessa koulutuksen saaneen muun 
ulkomaalaisen terveydenhuollon ammatti-
henkilönä toimimisen edellytykset 

2 luku  

Oikeus toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilönä 

Suomessa koulutuksen saanut 

 
4 § 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslää-
kärin ammattia laillistettuna ammattihenki-
lönä ja erikoislääkärinä tai erikoishammas-

lääkärinä   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
lääkärin tai hammaslääkärin ammattia lail-
listettuna ammattihenkilönä asianomaista 
ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeute-
tun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 
kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon 
toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain 
(710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaali-
huollon toimintayksikössä. Oikeus myönne-
tään Suomen kansalaiselle tai ulkomaalai-
selle, joka on suorittanut asianomaiseen 

4 §

Oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkä-
rin, erikoislääkärin ja erikoishammaslääkä-

rin ammattia Suomessa suoritetun koulu-
tuksen perusteella 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on 
suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin 
ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suo-
messa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai 
hammaslääkärin ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä kyseistä ammattia itse-
näisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun 
ammattihenkilön johdon ja valvonnan alai-
sena potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoi-
tetussa terveydenhuollon toimintayksikössä 
tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä 
tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksi-
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ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suo-
messa, taikka Suomen tai jonkin muun Eu-
roopan talousalueen valtion (ETA-valtio) 
kansalaiselle, joka on suorittanut tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen hyväk-
symän vastaavan koulutuksen Euroopan ta-
lousalueeseen kuulumattomassa valtiossa ja 
joka on osoittanut täyttävänsä asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaati-
mukset. Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus myöntää hakemuksesta oikeuden har-
joittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti 
laillistettuna ammattihenkilönä 1 momen-
tissa tarkoitetulle lääkärille, joka on suorit-
tanut lääkärin perusterveydenhuollon lisä-
koulutuksen tai sitä vastaavan asetuksella 
säädetyn koulutuksen Suomessa taikka Eu-
roopan talousalueeseen kuulumattomassa 
valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus on ha-
kemuksesta hyväksynyt.   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
itsenäisesti ammattia laillistettuna hammas-
lääkärinä 1 momentissa tarkoitetulle ham-
maslääkärille, joka on suorittanut asetuksel-
la säädetyn käytännön palvelun.   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, 
joka on suorittanut terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun asetuksen 
(564/1994) 8 §:ssä tarkoitetun tutkinnon 
Suomessa. 

kössä. 
 
 
 
 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistet-
tuna ammattihenkilönä lääkärille, joka on 
suorittanut lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksen tai sitä vastaavan valtio-
neuvoston asetuksella säädetyn koulutuksen 
Suomessa. Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus myöntää vastaavasti hakemuksesta 
oikeuden harjoittaa hammaslääkärin am-
mattia itsenäisesti laillistettuna ammatti-
henkilönä hammaslääkärille, joka on suo-
rittanut valtioneuvoston asetuksella sääde-
tyn käytännön palvelun Suomessa. 
 
 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
henkilölle, joka on suorittanut valtioneuvos-
ton asetuksessa tarkoitetun tutkinnon Suo-
messa. 

 
5 § 

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveyden-
huollon ammatteja laillistettuna ammatti-

henkilönä 

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ra-
vitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoi-
tajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysiotera-
peutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, 
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon 
ja hammasteknikon ammattia laillistettuna 

5 §

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveyden-
huollon ammatteja  ja ammattinimikkeen 

käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuk-
sen perusteella 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ra-
vitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoi-
tajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysiotera-
peutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, 
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon 
ja hammasteknikon ammattia laillistettuna 
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ammattihenkilönä Suomen kansalaiselle tai 
ulkomaalaiselle, joka on suorittanut asian-
omaiseen ammattiin johtavan koulutuksen 
Suomessa, taikka Suomen tai jonkin muun 
ETA-valtion kansalaiselle, joka on suoritta-
nut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen hyväksymän vastaavan koulutuksen Eu-
roopan talousalueeseen kuulumattomassa 
valtiossa. Lisäksi vaaditaan, että asianomai-
nen on osoittanut täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut 
pätevyysvaatimukset. 

ammattihenkilönä henkilölle, joka on suo-
rittanut kyseiseen ammattiin johtavan kou-
lutuksen Suomessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöllä, joka on suorittanut valtioneu-
voston asetuksella säädettyyn ammattiin 
johtavan koulutuksen Suomessa, on oikeus 
käyttää kyseistä ammattinimikettä. Jos am-
mattiin johtavaa koulutusta ei ole säännel-
ty, ammattinimikkeen käyttöoikeuden edel-
lytyksenä on, että Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt 
koulutuksen siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädetään.  
 

 
 
 
 
 
 

 6 §  

Erikoispätevyys 

 
 

Erikoispätevyyden omaava laillistettu 
ammattihenkilö on sellainen Suomen kansa-
lainen tai ulkomaalainen, joka on suoritta-
nut erikoispätevyyden edellyttämän koulu-
tuksen Suomessa, taikka Suomen tai jonkin 
muun ETA-valtion kansalainen, joka on 
suorittanut jossakin muussa ETA-valtiossa 
muun erikoispätevyyden kuin 9 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun erikoispätevyyden 
edellyttämän koulutuksen tai Euroopan ta-
lousalueeseen kuulumattomassa valtiossa 
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuk-
sen, jonka terveydenhuollon oikeusturva-
keskus on hakemuksesta hyväksynyt. Li-
säksi vaaditaan, että asianomainen on osoit-
tanut täyttävänsä asetuksella säädetyt mah-
dolliset muut pätevyysvaatimukset. 

Muussa Euroopan unioniin tai Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa koulu-

tuksen saanut 

 6 § 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslää-
kärin ammattia automaattisen tunnustami-

sen periaatteen nojalla 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan 
oikeutetun laillistetun ammattihenkilön joh-
don ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa toimintayksikössä Eu-
roopan unioniin kuuluvan valtion (EU-
valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion (ETA-valtion) kansalaiselle, jo-
ka on jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa suorittanut lääkä-
rin tai hammaslääkärin perustutkinnon. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa yleislääkärin tai hammaslääkärin 



 HE 22/2007 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

38

ammattia itsenäisesti laillistettuna ammatti-
henkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaisel-
le, jolle on  jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun lääkärin 
perusterveydenhuollon lisäkoulutusta vas-
taavan koulutuksen tai hammaslääkärikou-
lutuksen perusteella kyseisessä valtiossa 
myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksis-
sä tarkoitettu muodollista pätevyyttä osoit-
tava asiakirja, joka kyseisessä valtiossa 
vaaditaan oikeuden saamiseksi yleislääkärin 
tai hammaslääkärin ammatin harjoittami-
seen itsenäisesti.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa erikoislääkärin tai erikoisham-
maslääkärin ammattia laillistettuna ammat-
tihenkilönä yhteisön tunnustamissäännök-
sissä mainituilla, Suomessa käytössä olevil-
la erikoisaloilla EU- tai ETA-valtion kansa-
laiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai 
ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun kou-
lutuksen perusteella kyseisessä valtiossa 
myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksis-
sä tarkoitettu muodollista pätevyyttä osoit-
tava asiakirja, joka kyseisessä valtiossa 
vaaditaan oikeuden saamiseksi erikoislää-
kärin tai erikoishammaslääkärin ammatin 
harjoittamiseen.  

Yhteisön tunnustamissäännöksillä tarkoi-
tetaan tässä laissa ammattipätevyysdirektii-
viin (2005/36/EY) sisältyviä säännöksiä se-
kä kyseisen direktiivin täytäntöönpanoon 
liittyvien komission asetusten säännöksiä.   

 
 

7 § 

Ammattinimikkeen käyttöoikeus  

 
 

Oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä on Suomen kansalaisella ja ul-
komaalaisella, joka on suorittanut asian-
omaiseen ammattiin johtavan tai sitä vas-
taavan koulutuksen Suomessa tai jossakin 
muussa ETA-valtiossa, sekä Suomen tai 
jonkin muun ETA-valtion kansalaisella, jo-
ka on suorittanut Euroopan talousalueeseen 
kuulumattomassa valtiossa vastaavan kou-

7 §

Oikeus harjoittaa proviisorin, sairaanhoita-
jan tai kätilön ammattia automaattisen tun-

nustamisen periaatteen nojalla   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa proviisorin, sairaanhoitajan tai 
kätilön ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, 
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuk-
sen perusteella kyseisessä valtiossa myön-
netty yhteisön tunnustamissäännöksissä 
tarkoitettu muodollista pätevyyttä osoittava 
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lutuksen, jonka terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt. 

asiakirja, joka kyseisessä valtiossa vaadi-
taan oikeuden saamiseksi proviisorin, sai-
raanhoitajan tai kätilön ammatin harjoit-
tamiseen itsenäisesti. 

 
 
 

8 § 

Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia ter-
veydenhuollon ammattihenkilönä 

 
Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toi-

mia Suomessa terveydenhuollon ammatti-
henkilönä on voimassa, mitä Pohjoismaiden 
välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon 
henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden 
yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 
tehdyssä sopimuksessa (SopS 2/1994) mää-
rätään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 § 

Oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammat-
tia ja  ammattinimikkeen käyttöoikeus ylei-

sen tunnustamisjärjestelmän nojalla 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa psykologin, puheterapeutin, ra-
vitsemusterapeutin, farmaseutin, terveyden-
hoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoita-
jan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, toi-
mintaterapeutin, optikon ja hammastekni-
kon ammattia laillistettuna ammattihenki-
lönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jol-
le on jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuk-
sen perusteella kyseisessä valtiossa myön-
netty yhteisön tunnustamissäännöksissä 
tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa 
vastaavaksi määritelty koulutuksesta annet-
tu asiakirja, joka kyseisessä valtiossa vaa-
ditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin am-
matteihin. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää 
Suomessa valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä EU- tai ETA-valtion kan-
salaiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai 
ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun kou-
lutuksen perusteella kyseisessä valtiossa 
myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksis-
sä tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa 
vastaavaksi määritelty koulutuksesta annet-
tu asiakirja, joka kyseisessä valtiossa vaa-
ditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin am-
matteihin.  

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sella on mahdollisuus määrätä hakijalle 
sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe siten, 
kuin siitä on säädetty ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetussa laissa ( / ). Ha-
kija saa valita suorittaako hän korvaavana 
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Terveydenhuollon ammattihenkilönä toi-
mimisen edellytykset Euroopan talousalu-
eesta tehdyn sopimuksen mukaan 

toimenpiteenä sopeutumisajan vai kelpoi-
suuskokeen. Sopeutumisajasta ja kelpoi-
suuskokeesta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Kelpoisuuskokeesta 
peritään maksu valtion maksuperustelain 
(150/1992) mukaisesti. 

Jos EU- tai ETA-valtiossa lääkärin, ham-
maslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan 
tai kätilön koulutuksen suorittanut EU- tai 
ETA-valtion kansalainen ei täytä yhteisön 
tunnustamissäännöksissä tarkoitetusta syys-
tä ammattipätevyyden automaattisen tun-
nustamisen edellytyksiä, häneen sovelle-
taan, mitä 3 momentissa säädetään. Jos ha-
kijalta edellytetään korvaavan toimenpiteen 
suorittamista, Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskus voi kuitenkin määrätä, onko haki-
jan suoritettava sopeutumisaika vai kelpoi-
suuskoe. 

 
  9 § 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslää-
kärin ammattia laillistettuna ammattihenki-

lönä eräissä tapauksissa  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden Suomessa 
harjoittaa toisen johdon ja valvonnan alai-
sena lääkärin tai hammaslääkärin ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä Suomen tai 
jonkin muun ETA-valtion kansalaiselle, jo-
ka on jossakin muussa ETA-valtiossa suo-
rittanut lääkärin tai hammaslääkärin perus-
tutkinnon.  

Oikeus Suomessa harjoittaa yleislääkärin 
tai hammaslääkärin ammattia itsenäisesti 
laillistettuna ammattihenkilönä on Suomen 
tai jonkin muun ETA-valtion kansalaisella, 
jolle jossakin muussa ETA-valtiossa saadun 
lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulu-
tusta vastaavan koulutuksen tai hammaslää-
kärikoulutuksen perusteella on siinä valtios-
sa myönnetty ETA-sopimuksessa tarkoitet-
tu tutkintotodistus, todistus tai muu muo-
dollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, jo-
ka asianomaisessa valtiossa vaaditaan oi-
keuden saamiseksi yleislääkärin tai ham-
maslääkärin ammatin harjoittamiseen itse-
näisesti.   

Oikeus Suomessa harjoittaa erikoislääkä-

 9 § 

Väliaikainen ja satunnainen palvelujen tar-
joaminen   

 
Toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti 

sijoittautunut ammatinharjoittaja, jolla on 
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti tä-
män lain 6 – 8 §:ssä tarkoitettua ammattia, 
voi tarjota kyseiseen ammattiin liittyviä 
palveluja Suomessa väliaikaisesti tai satun-
naisesti. Hänen on kuitenkin tehtävä kirjal-
linen ennakkoilmoitus Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle siirtyessään tarjoa-
maan ammattiinsa kuuluvia palveluja väli-
aikaisesti ja satunnaisesti Suomessa.  Sama 
koskee EU- tai ETA-valtion kansalaista, jol-
la on muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin 
Suomessa laillinen oikeus toimia itsenäises-
ti valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetussa 
nimikesuojatun ammattihenkilön ammatis-
sa, jos hän haluaa käyttää valtioneuvoston 
asetuksella säädettyä nimikesuojatun am-
mattihenkilön ammattinimikettä tarjotes-
saan ammattiinsa kuuluvia palveluja väliai-
kaisesti ja satunnaisesti Suomessa.    

Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se on 
uudistettava, jos henkilö aikoo jatkaa palve-
lujen tarjoamista. Kun palveluja on tarkoi-
tus tarjota ensimmäistä kertaa, ilmoituk-
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rin tai erikoishammaslääkärin ammattia lail-
listettuna ammattihenkilönä ETA-
sopimuksessa mainituilla, Suomessa käy-
tössä olevilla erikoisaloilla on Suomen tai 
jonkin muun ETA-valtion kansalaisella, jol-
le jossakin muussa ETA-valtiossa saadun 
koulutuksen perusteella on siinä valtiossa 
myönnetty ETA-sopimuksessa tarkoitettu 
tutkintotodistus, todistus tai muu muodollis-
ta kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka asi-
anomaisessa valtiossa vaaditaan vastaavan 
oikeuden saamiseksi harjoittaa erikoislääkä-
rin tai erikoishammaslääkärin ammattia. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun tut-
kintotodistuksen, todistuksen tai muun 
muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakir-
jan tuottamasta oikeudesta ammatin harjoit-
tamiseen päättää hakemuksesta terveyden-
huollon oikeusturvakeskus.   

Päätös 1 ja 4 momentissa tarkoitettuun 
hakemukseen on annettava kolmen kuukau-
den kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täy-
dentävä selvitys on toimitettu terveyden-
huollon oikeusturvakeskukselle. 

seen tulee liittää asiakirjat, jotka osoittavat, 
että palvelujen tarjoajalla on oikeus toimia 
laillisesti sijoittautumisvaltiossa ja että hän 
täyttää muut ammattipätevyyden tunnusta-
misesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/36/EY palvelu-
jen tarjoamiselle säädetyt edellytykset. Jos 
jokin palvelujen tarjoajan toimimisoikeu-
teen vaikuttava seikka muuttuu merkittäväs-
ti, tämän tulee toimittaa tätä koskevat asia-
kirjat Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle. Ilmoituksen tekemisestä ja siihen lii-
tettävistä asiakirjoista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi tar-
kistaa palvelujen tarjoajan ammattipäte-
vyyden ennen kuin palveluja tarjotaan en-
simmäistä kertaa. Ammattipätevyyden tar-
kistaminen ei kuitenkaan koske 6 ja 7 §:ssä 
tarkoitettuja ammattipätevyyden automaat-
tisen tunnustamisen piiriin kuuluvia amma-
tinharjoittajia. Oikeusturvakeskuksen on 
päätettävä tarkistuksen tuloksesta kuukau-
den kuluessa palvelujen tarjoamista koske-
van ilmoituksen ja siihen liitettyjen asiakir-
jojen vastaanottamisesta, taikka ilmoitetta-
va palvelujen tarjoajalle vastaavassa ajassa 
ammattipätevyyden tarkistamatta jättämi-
sestä tai asiassa tarvittavasta lisäselvityk-
sestä. Jos asian ratkaiseminen edellyttää li-
säselvitystä, ammattipätevyyden tarkistuk-
sen tulosta koskeva päätös on tehtävä kah-
den kuukauden kuluessa riittävien asiakir-
jojen vastaanottamisesta. Palvelujen tar-
joaminen voidaan aloittaa, jos päätöstä tai 
ilmoitusta ei ole tehty edellä tarkoitetuissa 
määräajoissa.  

Jos palvelujen tarjoajan saaman koulu-
tuksen ja asianomaisen ammatin harjoitta-
jalta Suomessa edellytetyn koulutuksen vä-
lillä on olennainen ero, joka saattaa vaa-
rantaa potilasturvallisuuden, Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen on annettava 
palvelujen tarjoajalle mahdollisuus osoittaa 
kelpoisuuskokeen avulla tai muulla yhtä 
luotettavalla tavalla,  että hän on hankkinut 
puuttuvat tiedot tai pätevyyden. Mahdolli-
suus ammattipätevyyden osoittamiseen on 
annettava siten, että palvelujen tarjoaminen 
voidaan aloittaa kuukauden kuluessa siitä, 
kun päätös ammattipätevyyden tarkistami-
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sesta on tehty.  
Kun palvelujen tarjoajan ammattipäte-

vyys on tarkistettu, palvelujen tarjoamises-
sa on käytettävä tässä laissa tai valtioneu-
voston asetuksessa tarkoitettua ammat-
tinimikettä. Ammattipätevyyden automaatti-
sen tunnustamisen piiriin kuuluvien ammat-
tien harjoittajien on käytettävä palveluja 
tämän pykälän nojalla tarjotessaan vastaa-
vasti tässä laissa tarkoitettua ammattinimi-
kettä. Jos Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus on luopunut ammattipätevyyden tar-
kistamisesta, ammattinimikkeen käyttöön 
sovelletaan, mitä ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annetussa laissa säädetään.  

 
 

10 § 

Oikeus harjoittaa proviisorin, sairaanhoita-
jan tai kätilön ammattia laillistettuna am-

mattihenkilönä   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden Suomessa 
harjoittaa proviisorin, sairaanhoitajan tai 
kätilön ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä Suomen tai jonkin muun ETA-
valtion kansalaiselle, jolle jossakin muussa 
ETA-valtiossa saadun koulutuksen perus-
teella on siinä valtiossa myönnetty ETA-
sopimuksessa tarkoitettu tutkintotodistus, 
todistus tai muu muodollista kelpoisuutta 
osoittava asiakirja, joka asianomaisessa val-
tiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi pro-
viisorin, sairaanhoitajan tai kätilön ammatin 
harjoittamiseen itsenäisesti.  

Päätös 1 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen on annettava kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täyden-
tävä selvitys on toimitettu terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle. 

10 §

EU- tai ETA-valtiossa koulutuksen saanut 
kolmannen maan kansalainen 

 
Mitä 6 – 9 §:ssä säädetään, sovelletaan 

myös ammattipätevyyden tunnustamiseen ja 
palvelujen tarjoamiseen, joka perustuu 
muiden kuin EU- tai ETA-valtioiden  kansa-
laisten asemaa koskevaan yhteisön lainsää-
däntöön, kun tällaisen valtion  kansalainen 
on suorittanut koulutuksensa pääosin EU- 
tai ETA-valtiossa.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin 
myöntää muulle kuin 1 momentissa tarkoi-
tetulle muun kuin EU- tai ETA-valtion kan-
salaiselle, joka on suorittanut koulutuksen-
sa EU- tai ETA-valtiossa, ammatinharjoit-
tamisluvan 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuihin tehtäviin tai oikeuden toimia 
laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa 
edellyttäen, että hakijalla on tehtävän edel-
lyttämä valtioneuvoston asetuksella säädet-
ty pätevyys ja riittävä kielitaito. Terveyden-
huollon oikeusturvakeskus voi vastaavasti 
hakemuksesta myöntää muulle kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulle muun kuin EU- tai 
ETA-valtion  kansalaiselle, joka on suorit-
tanut valtioneuvoston asetuksella säädet-
tyyn ammattiin johtavan, oikeusturvakes-
kuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai 
ETA-valtiossa, oikeuden käyttää valtioneu-
voston asetuksella säädettyä terveydenhuol-
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lon ammattihenkilön ammattinimikettä 
Suomessa edellyttäen, että hakijalla on teh-
tävän edellyttämä riittävä kielitaito.   

Euroopan unionin tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolella koulutuksen saaneen 
ammattihenkilönä toimimisen edellytykset     

 
11 § 

Oikeus harjoittaa muita kuin 9 ja 10 §:ssä 
tarkoitettuja terveydenhuollon ammatteja 
laillistettuna ammattihenkilönä sekä am-

mattinimikkeen käyttöoikeus   

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden Suomessa 
harjoittaa psykologin, puheterapeutin, ravit-
semusterapeutin, farmaseutin, terveyden-
hoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoita-
jan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, toi-
mintaterapeutin, optikon ja hammastekni-
kon ammattia laillistettuna ammattihenkilö-
nä Suomen tai jonkin muun ETA-valtion 
kansalaiselle, jolle jossakin muussa ETA-
valtiossa saadun koulutuksen perusteella on 
siinä valtiossa myönnetty tai jolla on muu-
alla suoritetun koulutuksen perusteella jos-
sakin muussa ETA-valtiossa hyväksytty 
ETA-sopimuksessa tarkoitettu tutkintoto-
distus tai sen kanssa vastaavaksi määritelty 
koulutuksesta annettu asiakirja, joka asian-
omaisessa valtiossa vaaditaan oikeuden 
saamiseksi kyseisiin ammatteihin.  

 Oikeus Suomessa käyttää asetuksella 
säädettyä terveydenhuollon ammattihenki-
lön ammattinimikettä on Suomen tai jonkin 
muun ETA-valtion kansalaisella, jolle jos-
sakin muussa ETA-valtiossa saadun koulu-
tuksen perusteella on siinä valtiossa myön-
netty tai jolla on muualla suoritetun koulu-
tuksen perusteella jossakin muussa ETA-
valtiossa hyväksytty ETA-sopimuksessa 
tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa 
vastaavaksi määritelty koulutuksesta annet-
tu asiakirja, joka asianomaisessa valtiossa 
vaaditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin 
ammatteihin. Tutkintotodistuksen tai sen 
kanssa vastaavaksi määritellyn asiakirjan 
tuottamasta oikeudesta käyttää asetuksella 
säädettyä terveydenhuollon ammattihenki-
lön ammattinimikettä päättää hakemuksesta 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus.  

11 § 

EU- tai ETA-valtion kansalaisen EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella suorittaman kou-

lutuksen tunnustaminen   

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
kyseistä ammattia itsenäisesti harjoitta-
maan oikeutetun laillistetun ammattihenki-
lön johdon ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa toimintayksikössä  
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka on 
suorittanut kyseiseen ammattiin johtavan, 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulu-
tuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja 
joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut 
pätevyysvaatimukset.  

 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa yleislääkärin ammattia itsenäi-
sesti laillistettuna ammattihenkilönä 1 mo-
mentissa tarkoitetulle lääkärille, joka on 
suorittanut 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen 
taikka joka on suorittanut EU- tai ETA-
alueen ulkopuolella Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan 
koulutuksen. Oikeusturvakeskus myöntää 
vastaavasti oikeuden harjoittaa itsenäisesti 
ammattia laillistettuna hammaslääkärinä 
Suomessa 1 momentissa tarkoitetulle ham-
maslääkärille, joka on suorittanut 4 §:n 2 
momentissa tarkoitetun käytännön palvelun. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa erikoislääkärin tai erikoisham-
maslääkärin ammattia laillistettuna ammat-
tihenkilönä Suomessa käytössä olevilla eri-
koisaloilla EU- tai ETA-valtion kansalaisel-
le, joka on suorittanut Terveydenhuollon 
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Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, hakijalta edellytetään, että hänellä on 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
mahdollisesti määräämä ammattikokemus, 
että terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen mahdollisesti määräämä sopeutumisai-
ka on täyttynyt tai että hän on suorittanut 
oikeusturvakeskuksen mahdollisesti mää-
räämän kelpoisuuskokeen. Kelpoisuusko-
keesta peritään maksu valtion maksuperus-
telain (150/92) mukaisesti. Asetuksella sää-
detään tarkemmin ammattikokemuksesta, 
sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. 

Päätös 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun 
hakemukseen on annettava neljän kuukau-
den kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täy-
dentävä selvitys on toimitettu terveyden-
huollon oikeusturvakeskukselle. 

oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaa-
van koulutuksen EU- tai ETA-alueen ulko-
puolella ja joka on osoittanut täyttävänsä 
valtioneuvoston asetuksella säädetyt mah-
dolliset muut pätevyysvaatimukset. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
Suomessa 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka on 
suorittanut Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen hyväksymän vastaavan koulutuk-
sen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja jo-
ka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut 
pätevyysvaatimukset. Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus myöntää vastaavasti ha-
kemuksesta EU- tai ETA-valtion kansalai-
selle, joka on suorittanut EU- tai ETA-
alueen ulkopuolella Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskuksen hyväksymän koulutuk-
sen, oikeuden käyttää valtioneuvoston ase-
tuksella säädettyä terveydenhuollon ammat-
tihenkilön ammattinimikettä Suomessa.  

Sen estämättä, mitä 1 – 4 momentissa 
säädetään, Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus myöntää hakemuksesta oikeuden 
harjoittaa Suomessa 4 §:ssä tai 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettua ammattia laillistet-
tuna ammattihenkilönä tai oikeuden käyttää 
Suomessa valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä EU- tai ETA-valtion kan-
salaiselle, jolle EU- tai ETA-alueen ulko-
puolella suoritetun koulutuksen perusteella 
on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa 
kuin Suomessa myönnetty oikeus toimia 
asianomaisessa ammatissa edellyttäen, että 
henkilö on toiminut tässä ammatissa EU- 
tai ETA-valtiossa oikeuden myöntämisen 
jälkeen vähintään kolmen vuoden ajan. Oi-
keuden myöntämiseen sovelletaan, mitä 8 
§:n 4 momentissa säädetään.  

 
 

12 § 

Oikeus harjoittaa väliaikaisesti eräitä ter-
veydenhuollon ammatteja  

Suomen tai jonkin muun ETA-valtion 
kansalainen, jolla on laillinen oikeus har-

12 §

Yhteisön tunnustamissäännösten soveltami-
nen eräissä tapauksissa 

Tämän luvun EU- ja ETA-valtioiden kan-
salaisia koskevia säännöksiä sovelletaan 
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joittaa itsenäisesti lääkärin, hammaslääkä-
rin, sairaanhoitajan tai kätilön ammattia jos-
sakin muussa ETA-valtiossa, voi sen estä-
mättä, mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään, Suo-
messa väliaikaisesti harjoittaa asianomaista 
ammattia tehtyään terveydenhuollon oike-
usturvakeskukselle ilmoituksen ennen pal-
velujen tarjoamista. Kiireellisessä tapauk-
sessa ilmoitus voidaan antaa mahdollisim-
man pian palvelujen tarjoamisen jälkeen. 
Ilmoituksen tekemisestä ja väliaikaisesta 
palvelujen tarjoamisesta säädetään tarkem-
min asetuksella. 

 
Ulkomailla koulutuksen saaneen Euroo-

pan talousalueeseen kuulumattoman valtion 
kansalaisen terveydenhuollon ammattihen-
kilönä toimimisen edellytykset 

myös ammattipätevyyden tunnustamiseen, 
joka perustuu Euroopan yhteisöjen ja nii-
den jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemään sopimukseen. 

 
 

13 § 

Lupa toimia 4–6 §:ssä tarkoitetuissa tehtä-
vissä ja oikeus toimia laillistettuna ammat-

tihenkilönä  

Euroopan talousalueeseen kuulumattoman 
valtion kansalaiselle, joka on ulkomailla 
suorittanut 4–6 §:ssä tarkoitetun koulutuk-
sen ja jolla on tehtävän edellyttämä asetuk-
sella säädetty pätevyys sekä riittävä kielitai-
to, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin 
hakemuksesta myöntää: 

1) ammatinharjoittamisluvan 4–6 §:ssä 
tarkoitettuihin tehtäviin; tai 

2) ammatinharjoittamisoikeuden laillistet-
tuna ammattihenkilönä toimimiseen Suo-
messa. 

13 § 

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuk-
sen saanut kolmannen maan kansalainen 

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 

erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin 
myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai 
ETA-valtion kansalainen ja joka on suorit-
tanut koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ul-
kopuolella, ammatinharjoittamisluvan 4 
§:ssä tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin 
tehtäviin tai oikeuden toimia laillistettuna 
ammattihenkilönä Suomessa edellyttäen, et-
tä hakijalla on tehtävän edellyttämä valtio-
neuvoston asetuksella säädetty pätevyys ja 
riittävä kielitaito. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus voi vastaavasti hakemuksesta 
myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai 
ETA-valtion kansalainen ja joka on suorit-
tanut valtioneuvoston asetuksella säädet-
tyyn ammattiin johtavan, oikeusturvakes-
kuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai 
ETA-alueen ulkopuolella, oikeuden käyttää 
valtioneuvoston asetuksella säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä Suomessa edellyttäen, että haki-
jalla on tehtävän edellyttämä riittävä kieli-
taito.     
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14 § 

Ammattinimikkeen käyttöoikeus eräissä ta-
pauksissa   

Oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä Suomessa on Euroopan talous-
alueeseen kuulumattoman valtion kansalai-
sella, joka on ulkomailla suorittanut asian-
omaiseen ammattiin johtavan, terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen hakemukses-
ta hyväksymän koulutuksen ja jolla on teh-
tävän edellyttämä riittävä kielitaito. 

Yhteiset säännökset  

14 § 

 Erikoispätevyys  

 
Erikoispätevyyden omaava laillistettu 

ammattihenkilö on sellainen Suomen kansa-
lainen tai ulkomaalainen, joka on suoritta-
nut erikoispätevyyden edellyttämän koulu-
tuksen Suomessa, taikka Suomen tai jonkin 
muun EU- tai ETA-valtion kansalainen, jo-
ka on suorittanut jossakin muussa EU- tai 
ETA-valtiossa kuin Suomessa muun eri-
koispätevyyden kuin 6 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun erikoispätevyyden edellyttämän 
koulutuksen tai EU- tai ETA-alueen ulko-
puolella erikoispätevyyden edellyttämän 
koulutuksen, jonka Terveydenhuollon oike-
usturvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt. 
Lisäksi vaaditaan, että asianomainen on 
osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston ase-
tuksella säädetyt mahdolliset muut päte-
vyysvaatimukset. 

 
 14 a § 

Lain soveltaminen Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden tekemässä sopimukses-

sa tarkoitettuihin henkilöihin   

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös 
henkilöön, joka Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kans-
sa tekemän sopimuksen nojalla on oikeutet-
tu toimimaan terveydenhuollon ammatti-
henkilönä. 

  14 a §    

Hakemuksen liitteet  

 
 

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun hake-
mukseen tulee liittää jäljennös oppilaitok-
sen antamasta tutkintotodistuksesta tai 
muista asianomaisen alan pätevyyttä osoit-
tavista todistuksista ja tarvittaessa toteutu-
nut koulutusohjelma. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
ammattipätevyyden tunnustamista tai hy-
väksymistä koskevaan hakemukseen tulee 
liittää seuraavat asiakirjat:    

1) hakijan kansalaisuuden todistava asia-
kirja;   

2) jäljennökset muodollista pätevyyttä 
osoittavista asiakirjoista tai jäljennös kou-
lutuksesta annetusta asiakirjasta, joka an-
taa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asian-
omaista ammattia;   

3) kun kysymys on EU- tai ETA-valtiossa 
suoritetusta automaattisen tunnustamisen 
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periaatteen piiriin kuuluvasta koulutukses-
ta, hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen todistus siitä, että koulutuk-
sesta annetut asiakirjat ovat yhteisön tun-
nustamissäännöksissä tarkoitettuja asiakir-
joja;  

 4) jos hakijalle on myönnetty oikeus har-
joittaa asianomaista ammattia jossakin 
muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen 
maan toimivaltaisen viranomaisen enintään 
kolme kuukautta aikaisemmin antama todis-
tus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu 
eikä poistettu vakavan ammatillisen virheel-
lisen menettelyn vuoksi tai muusta vastaa-
vasta syystä;  

  5) tarvittaessa todistus ammattikoke-
muksesta;   

 6) 10 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä tar-
koitetuissa tapauksissa todistus kielitaidos-
ta ja hakijalta mahdollisesti edellytettyjen 
lisäopintojen ja kuulustelun suorittamisesta.  

Hakijan on 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa toimitettava lisäksi Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä  
sellaiset hänen koulutustaan koskevat tie-
dot, joiden avulla oikeusturvakeskus voi 
määrittää mahdolliset olennaiset erot Suo-
messa vaadittavaan koulutukseen verrattu-
na.   

Jos asiakirja esitetään jäljennöksenä, jäl-
jennöksen tulee olla virallisesti oikeaksi to-
distettu. Hakemukseen tulee liittää viralli-
sen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruot-
sinkieliset käännökset muista kuin pohjois-
maisella kielellä laadituista asiakirjoista.  

  Hakemuksesta ja siihen liitettävistä 
asiakirjoista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
 14 b § 

Hakemuksen käsittely eräissä tapauksissa  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on ilmoitettava 6 – 8 §:ssä, 10 §:n 1 mo-
mentissa, 11 §:n 5 momentissa ja 12 §:ssä 
tarkoitetulle hakijalle tämän toimittamien 
asiakirjojen vastaanottamisesta sekä mah-
dollisesti puuttuvista asiakirjoista kuukau-
den kuluessa asiakirjojen vastaanottamises-
ta. Edellä tarkoitettuun hakemukseen on 
annettava päätös viimeistään kolmen kuu-
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kauden kuluttua kaikkien vaadittavien asia-
kirjojen vastaanottamisesta. Silloin, kun 
hakemuksen käsittelyyn sovelletaan yhtei-
sön tunnustamissäännösten mukaista yleistä 
tunnustamisjärjestelmää, päätös hakemuk-
seen on kuitenkin annettava viimeistään 
neljän kuukauden kuluttua kaikkien vaadit-
tavien asiakirjojen vastaanottamisesta. 

 
  18 a §    

      Kielitaito   

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee 
olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttä-
mä riittävä kielitaito. 

 
24 b § 

Tietojen antaminen terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden keskusrekisteristä  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on salassapitosäännösten estämättä annetta-
va 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tieto-
ja lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen 
valvontatehtävien hoitamiseksi sekä ETA-
valtion viranomaiselle terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammatinharjoittamis-
oikeuden tai –luvan myöntämiseksi ja val-
vontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja 
sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslais-
sa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.   
— — — — — — — — — — — — — —  

24 b § 

Tietojen antaminen terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden keskusrekisteristä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on salassapitosäännösten estämättä annetta-
va 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tieto-
ja lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen 
valvontatehtävien hoitamiseksi sekä EU- ja 
ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden ammatinharjoitta-
misoikeuden tai -luvan myöntämiseksi ja 
valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja 
sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslais-
sa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
26 § 

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta  

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö  
 
 
 
1) laiminlyö 15–21 §:ssä säädetyn velvol-

lisuuden tai lääkäri taikka hammaslääkäri 
laiminlyö 15–23 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden,  

  
2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen 

26 §

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
antaa seuraamuksen terveydenhuollon am-
mattihenkilölle virheellisestä toiminnasta, 
jos terveydenhuollon ammattihenkilö 

1) laiminlyö 15, 15 a, 16 – 18, 18 a taikka 
19 – 21 §:ssä säädetyn velvollisuuden taik-
ka lääkäri tai hammaslääkäri laiminlyö 15, 
15 a, 16 – 18, 18 a taikka 19 – 23 §:ssä sää-
detyn velvollisuuden, 

2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen 
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koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidet-
tävä riittämättömänä tai hänen toiminta-
mahdollisuuksiaan rajoitettuina tai  

3) toimii muutoin virheellisesti tai moitit-
tavasti, Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus voi:   
 

a) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja 
ohjeita ammattitoimintaa varten;  

b) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi 
tai toistaiseksi;  

c) poistaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi 
tai toistaiseksi;   

d) kieltää nimikesuojattua ammattihenki-
löä käyttämästä asetuksessa säädettyä ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä määräajaksi tai toistaiseksi; 
taikka   
e) peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidet-
tävä riittämättömänä tai hänen toiminta-
mahdollisuuksiaan rajoitettuina tai 

3) toimii muutoin virheellisesti tai moitit-
tavasti, 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
1 momentissa mainituissa tapauksissa: 

1) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja 
ohjeita ammattitoimintaa varten; 

2) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi 
tai toistaiseksi; 

3) poistaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi 
tai toistaiseksi; 

4) kieltää nimikesuojattua ammattihenki-
löä käyttämästä valtioneuvoston asetuksella 
säädettyä terveydenhuollon ammattihenki-
lön ammattinimikettä määräajaksi tai tois-
taiseksi; taikka 

5) peruuttaa luvan saaneen ammattihenki-
lön ammatinharjoittamisoikeuden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

 37§ 

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan ha-
kemuksen hylkääminen 

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 

hylätä 4 §:n 1 momentissa, 5 §:ssä, 9 §:n 1 
momentissa, 10 §:ssä ja 11 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua ammatinharjoittamisoikeutta 
koskevan hakemuksen vain sellaisella pe-
rusteella, jolla laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeutta voidaan rajoit-
taa tai se voidaan poistaa. 

37 § 

Ammatinharjoittamisoikeutta tai ammat-
tinimikkeen käyttöoikeutta koskevan hake-

muksen hylkääminen 

Jos hakija täyttää 4 §:ssä, 5 §:n 1 mo-
mentissa, 6 – 8 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 
11 tai 12 §:ssä säädetyt vaatimukset, Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus voi hylätä 
hakemuksen vain sellaisella perusteella, jol-
la laillistetun ammattihenkilön ammatinhar-
joittamisoikeutta voidaan rajoittaa tai se 
voidaan poistaa taikka jolla nimikesuojattua 
ammattihenkilöä voidaan kieltää käyttä-
mästä valtioneuvoston asetuksella säädet-
tyä terveydenhuollon ammattihenkilön am-
mattinimikettä. 

 
  39 §          

  Muutoksenhaku  

 — — — — — — — — — — — — — —  
Jos vastoin 9 §:n 5 momentin, 10 §:n 2 

momentin tai 11 §:n 4 momentin säännöstä 

39 §      

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

ei ole antanut päätöstä 14 b §:ssä säädetys-
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päätöstä ei ole annettu säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen vali-
tuksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on 
annettu päätös. Päätöksen antamisesta on 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen il-
moitettava valitusviranomaiselle. Tässä 
momentissa tarkoitetun valituksen tekemi-
sestä ja sen käsittelystä on muutoin soveltu-
vin osin voimassa, mitä 1 momentissa sää-
detään.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

sä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. 
Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan 
hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällai-
sen valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk-
seen on annettu päätös. Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen on ilmoitettava vali-
tusviranomaiselle päätöksen antamisesta. 
Tässä momentissa tarkoitetun valituksen te-
kemisestä ja sen käsittelystä on muutoin so-
veltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa 
säädetään.   

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

200  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 

 


