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Lak i

N:o 1093

ammattipätevyyden tunnustamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

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

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

tunnustamiseen, joka perustuu toisen jäsen-
valtion tunnustamaan yhteisön ulkopuolella
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jäsenvaltion kansalaiselle myönnettyyn muo-
dollista pätevyyttä osoittavaan asiakirjaan,
jos asiakirjan haltijalla on jäsenvaltiosta kol-
men vuoden ammattikokemus kyseisestä am-
matista.
Jos muussa säädöksessä on tästä laista
poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tä-
män lain asemesta.

2 §

Määritelmät

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

vää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen
edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt
laissa tai asetuksessa säädetyt ammattipäte-
vyyttä koskevat vaatimukset;
2) ammattipätevyydellä pätevyyttä, josta
on osoituksena muodollista pätevyyttä osoit-
tava asiakirja, pätevyystodistus tai ammatti-
kokemus taikka molemmat;
3) muodollista pätevyyttä osoittavalla
asiakirjalla jäsenvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen antamia tutkintotodistuksia, todis-
tuksia ja muita asiakirjoja pääosin yhteisössä
suoritetusta koulutuksesta samoin kuin kol-
mannessa maassa jäsenvaltion kansalaiselle
myönnettyjä asiakirjoja suoritetusta koulu-
tuksesta;
4) ammattipätevyyden tunnustamisella
päätöksentekoa henkilön kelpoisuudesta har-
joittaa säänneltyä ammattia Suomessa;
5) sopeutumisajalla säännellyn ammatin

harjoittamista Suomessa kyseisen ammatin
pätevän harjoittajan valvonnassa ja siihen
mahdollisesti liittyvää koulutusta;
6) kelpoisuuskokeella menettelyä, jolla mi-
tataan yksinomaan ammatillista tietämystä ja
jonka tarkoituksena on arvioida hakijan ky-
kyä harjoittaa säänneltyä ammattia Suo-
messa;
7) kotijäsenvaltiolla valtiota, jossa Suo-
meen siirtyvä ammatinharjoittaja on hankki-
nut ammattipätevyytensä;
8) ammattipätevyyden automaattisella tun-
nustamisella koulutuksen vähimmäisvaati-
musten yhteensovittamiseen perustuvan tun-
nustamisjärjestelmän mukaisesti tehtävää
päätöstä, jossa hakijalta ei voida edellyttää
sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta;

9) yhteisön tunnustamissäännöksillä am-
mattipätevyysdirektiiviin sisältyviä säännök-
siä sekä kyseisen direktiivin täytäntöönpa-
noon liittyvien komission asetusten säännök-
siä.

3 §

Kansallinen yhteensovittaminen

Opetusministeriö vastaa ammattipätevyy-
den tunnustamismenettelyihin liittyvästä kan-
sallisesta yhteensovittamisesta.
Opetushallitus toimii yhteisön tunnusta-

missäännöksissä tarkoitettuna kansallisena
yhteystahona.

4 §

Tietojen luovuttaminen ja toimivaltaisen
viranomaisen salassapitovelvollisuus

Tämän lain soveltamisalaan liittyviä tehtä-
viä hoitavan toimivaltaisen viranomaisen tie-
tojen luovutuksesta ja salassapidosta on voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vi-

ranomaisten lisäksi myös niitä tahoja, joilla
on lainsäädäntöön perustuva oikeus myöntää
tutkintotodistuksia ja muita tunnustamispää-
töksen perusteena olevia asiakirjoja.

2 luku

Tunnustamisjärjestelmiin liittyvät
säännökset

5 §

Ammattipätevyyden tunnustamisesta
vastaava taho

Opetushallitus päättää muodollista päte-
vyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta
kelpoisuudesta säänneltyyn ammattiin, ellei
muualla toisin säädetä. Sen mukaisesti kuin
muualla laissa tai sen nojalla säädetään, oi-
keudesta harjoittaa ammattia toisessa maassa
hankitun ammattipätevyyden perusteella
päättää sama taho, joka myöntää oikeuden
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kyseisen ammatin harjoittamiseen Suomessa
suoritetun tutkinnon perusteella.
Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taava taho voi tarvittaessa pyytää yliopistolta,
korkeakoululta tai muulta oppilaitokselta lau-
sunnon hakijan suorittamien opintojen vas-
taavuudesta ja puuttuvista aihealueista verrat-
tuna Suomessa suoritettaviin opintoihin sekä
hakijalle mahdollisesti määrättävän sopeutu-
misajan pituudesta ja siihen sisällytettävistä
tehtävistä sekä kelpoisuuskokeen sisällöstä.
Lausunnon antava taho voi periä lausunnosta
sitä pyytäneeltä omakustannusarvon mukai-
sen maksun sen mukaan kuin valtion maksu-
perustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista ja tarvit-
taessa opetusministeriön asetuksella tarkem-
min säädetään.

6 §

Yleisen tunnustamisjärjestelmän
pätevyystasot

Ammattipätevyys sijoittuu jollekin seuraa-
vista tasoista pätevyyttä osoittavan todistuk-
sen perusteella:
1) pätevyystodistus, jonka on antanut koti-
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ja
joka perustuu:
a) perus- tai toisen asteen yleissivistävään
koulutukseen; tai
b) muuhun kuin 2—5 kohdassa tarkoitet-
tuun koulutukseen, tiettyyn kokeeseen, jota ei
edellä koulutus, tai ammatin päätoimiseen
harjoittamiseen jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti
kolmen vuoden ajan taikka vastaavan ajan
osa-aikaisesti kymmenen viimeksi kuluneen
vuoden aikana;
2) todistus:
a) yleissivistävästä toisen asteen koulutuk-
sesta, jota on täydennetty muulla kuin 3 koh-
dassa tarkoitetulla ammatillisella koulutuk-
sella tai koulutuksen lisäksi mahdollisesti
vaadittavalla ammatillisella harjoittelulla
taikka ammatin harjoittamisella; tai
b) ammatillisesta toisen asteen koulutuk-
sesta, jota on tarvittaessa täydennetty muulla
kuin 3 kohdassa tarkoitetulla ammatillisella
koulutuksella tai koulutuksen lisäksi mahdol-
lisesti vaadittavalla ammatillisella harjoitte-
lulla taikka ammatin harjoittamisella;

3) tutkintotodistus:
a) vähintään yksivuotisesta toisen asteen

jälkeisestä koulutuksesta, jonka pääsyvaati-
muksena on korkeakoulukelpoisuuden tuotta-
van toisen asteen koulutuksen suorittaminen
ja koulutuksen lisäksi mahdollisesti vaaditta-
vasta ammatillisesta harjoittelusta; tai
b) yhteisön tunnustamissäännöksissä vas-

taavaksi määritellystä koulutuksesta;
4) tutkintotodistus yliopistossa tai muussa

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

korkea-asteen oppilaitoksessa taikka muussa
samantasoista koulutusta antavassa laitok-
sessa suoritetusta yli nelivuotisesta toisen as-
teen jälkeisestä koulutuksesta ja koulutuksen
lisäksi mahdollisesti vaadittavasta ammatilli-
sesta harjoittelusta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ammat-

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

7 §

Tunnustamisen edellytykset yleisessä
tunnustamisjärjestelmässä

Ammattipätevyyden tunnustaminen perus-
tuu muodollista pätevyyttä osoittavaan yksit-
täiseen asiakirjaan tai tällaisten asiakirjojen
yhdistelmään, jonka toimivaltainen viran-
omainen on antanut toisessa jäsenvaltiossa.
Muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjo-
jen on sijoituttava tasolle, joka vastaa 6 §:n
mukaisessa jaottelussa vähintään välittömästi
edeltävää tasoa kuin se, joka vaaditaan sa-
maan ammattipätevyyteen kansallisesti.
Jos henkilön aiemmin saama koulutus ei

vastaa kotijäsenvaltion voimassa olevia päte-
vyysvaatimuksia ammatin harjoittamiseksi,
6 §:ssä tarkoitetun tason määrittämisessä tu-
lee ottaa huomioon hakijan kotijäsenvaltion
saavutettuja oikeuksia koskeva lainsäädäntö.
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Toisen jäsenvaltion tekemää tunnustamis-
päätöstä ei voi käyttää ammattipätevyyden
tunnustamishakemuksen perusteena muutoin
kuin 1 §:n 3 momentin tapauksissa.

8 §

Korvaavat toimenpiteet

Ammattipätevyyden tunnustamispäätök-
sessä voidaan hakijalle asettaa vaatimus kel-
poisuuskokeen suorittamisesta tai enintään
kolme vuotta kestävästä sopeutumisajasta,
jos:
1) hakijan suorittaman koulutuksen kesto
on vähintään vuoden lyhyempi kuin mitä
kansallisesti on edellytetty;
2) hakijan saaman koulutuksen sisältö
poikkeaa olennaisesti vastaavasta kansalli-
sesta koulutuksesta; tai
3) säänneltyyn ammattiin kuuluu ammatti-
toimintaa, joka ei sisälly vastaavaan ammat-
tiin hakijan kotijäsenvaltiossa ja hakijan
saama koulutus poikkeaa olennaisesti vastaa-
vasta kansallisesta koulutuksesta.
Ennen vaatimuksen asettamista on tutkit-
tava, ovatko hakijan ammattikokemuksensa
aikana hankkimat tiedot sellaisia, että ne kor-
vaavat kokonaan tai osittain 1 momentissa
tarkoitetun olennaisen eron.
Hakija saa valita korvaavan toimenpiteen.
Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä
voidaan kuitenkin määrätä pakollinen sopeu-
tumisaika tai kelpoisuuskoe, jos:
1) ammatin harjoittaminen edellyttää kan-
sallisen lainsäädännön tarkkaa tuntemusta ja
toiminnan keskeinen sekä pysyvä osa on kan-
sallista lainsäädäntöä koskevien neuvojen an-
taminen;
2) kyseessä on 1 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu ammattipätevyyden tunnustaminen; tai
3) koulutuksen vähimmäisvaatimusten yh-
teensovittamiseen perustuvaan tunnustamis-
järjestelmään kuuluvan ammatin harjoittaja ei
täytä ammattipätevyysdirektiivin mukaisia
automaattisen tunnustamisen edellytyksiä.
Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten
tulee järjestää kelpoisuuskokeet ammattipäte-
vyyden tunnustamispäätöksessä edellytetyn
mukaisesti. Kelpoisuuskokeeseen osallistu-
misesta ja hyväksytystä suorituksesta annet-

tavasta todistuksesta peritään kokeeseen osal-
listujalta omakustannusarvon mukainen
maksu sen mukaan kuin valtion maksuperus-
telaissa julkisoikeudellisista suoritteista perit-
tävistä maksuista ja tarvittaessa opetusminis-
teriön asetuksella tarkemmin säädetään.
Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta

säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

9 §

Yhteiset vähimmäisvaatimukset

Ammatilliset järjestöt ja liitot voivat esittää
Euroopan yhteisöjen komissiolle ammattipä-
tevyyttä koskevien yhteisten vähimmäisvaati-
musten hyväksymistä.
Jos ammattipätevyyden tunnustamista ha-

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

10 §

Ammattikokemus ammatinharjoittamisen
edellytyksenä

Jos ammatinharjoittamisen edellytykseksi
on asetettu tietty ammattikokemus, kyseisen
toiminnan aiempi harjoittaminen toisessa jä-
senvaltiossa tulee hyväksyä yhteisön tunnus-
tamissäännösten mukaisesti.
Kauppakamarilaissa (878/2002) tarkoite-

tun kauppakamarin tehtävänä on hakemuk-
sesta antaa todistuksia Suomessa harjoitetun
ammattitoiminnan lajista ja kestosta. Todis-
tuksen antamisessa sovelletaan hallintolain
(434/2003), kielilain (423/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain säännöksiä.

11 §

Arkkitehdin tutkinto

Jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuk-
sena on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin
tutkinto, tämän kelpoisuuden tuottavat ne tut-
kinnot, jotka ammattipätevyysdirektiivin mu-
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kaan kuuluvat koulutuksen vähimmäisvaati-
musten yhteensovittamiseen perustuvaan tun-
nustamisjärjestelmään. Ammattipätevyyden
automaattisen tunnustamisen edellytyksenä
on lisäksi, että hakijalla on kotijäsenvaltios-
saan oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia.
Muuhun kuin ammattipätevyyden automaat-
tiseen tunnustamisjärjestelmään kuuluvan
arkkitehdin tutkinnon tuottamasta kelpoisuu-
desta ja tarvittavista korvaavista toimenpi-
teistä tehdään päätös yleisen tunnustamisjär-
jestelmän säännösten mukaisesti.

12 §

Hakemuksen liitteet

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taava viranomainen voi vaatia hakemuksen
liitteeksi virallisesti oikeaksi todistetut jäljen-
nökset seuraavista asiakirjoista ja todistuk-
sista:
1) hakijan kansalaisuuden todistava asia-
kirja;
2) jäljennökset muodollista pätevyyttä
osoittavista asiakirjoista ja pätevyystodistuk-
sista tai jäljennös koulutuksesta annetusta
asiakirjasta, joka antaa oikeuden ryhtyä har-
joittamaan ammattia;
3) hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen todistus siitä, että koulutuksesta
annetut asiakirjat ovat yhteisön tunnustamis-
säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja;
4) todistus ammattikokemuksesta;
5) enintään kolme kuukautta ennen sen
esittämistä annettu todistus hyvästä mai-
neesta tai nuhteettomuudesta taikka siitä, että
hakija ei ole tehnyt konkurssia;
6) enintään kolme kuukautta ennen sen
esittämistä annettu todistus hakijan vakava-
raisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu
ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudel-
listen vahinkojen varalta.
Lisäksi hakijan on pyynnöstä toimitettava
hakemuksen liitteenä koulutustaan koskevia
tietoja, joiden avulla ammattipätevyyden tun-
nustamisesta vastaava viranomainen voi mää-
rittää mahdolliset olennaiset erot Suomessa
vaadittavaan koulutukseen verrattuna.
Hakemukseen tulee liittää virallisen kään-
täjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset

käännökset muista kuin pohjoismaisella kie-
lellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista.
Tarkemmat säännökset hakemukseen liitet-

tävistä asiakirjoista ja todistuksista voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

13 §

Ammattipätevyyden tunnustamispäätös

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taavan viranomaisen tulee ilmoittaa hakijalle
hakemuksen vastaanottamisesta sekä mahdol-
lisista puuttuvista asiakirjoista kuukauden ku-
luessa hakemuksen saapumisesta. Ammatti-
pätevyyden automaattiseen tunnustamiseen
liittyvä hakemus on ratkaistava kolmen ja
muu hakemus neljän kuukauden kuluessa
vaadittavien asiakirjojen esittämisestä.
Jos hakijalle asetetaan ammattipätevyyden

tunnustamispäätöksessä vaatimus korvaavista
toimenpiteistä, tunnustamispäätös on ehdolli-
nen, kunnes sopeutumisaika on kulunut lop-
puun tai kelpoisuuskoe on suoritettu hyväk-
sytysti. Lopullinen tunnustamispäätös teh-
dään sen jälkeen, kun hakija on toimittanut
kyseiselle viranomaiselle tiedon korvaavien
toimenpiteiden suorittamisesta.

14 §

Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tässä laissa tarkoi-
tettuun päätökseen on voimassa, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Jos päätöstä ei ole tehty määräajassa, ha-

kija voi tehdä hallintolainkäyttölain mukai-
sessa järjestyksessä valituksen, jonka katso-
taan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkää-
vään päätökseen. Tällaisen valituksen voi
tehdä, kunnes hakemukseen on annettu pää-
tös.

15 §

Ammattinimikkeen ja tutkintonimikkeen
käyttö

Jos tiettyyn ammattitoimintaan liittyvän
ammattinimikkeen käyttö on kansallisesti
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säännelty, muiden jäsenvaltioiden kansalais-
ten, joilla on lupa harjoittaa säänneltyä am-
mattia tässä laissa tarkoitetun ammattipäte-
vyyden tunnustamispäätöksen nojalla, on
käytettävä Suomen lainsäädännössä määritet-
tyä ammattinimikettä ja sen mahdollista ly-
hennettä.
Hakijalla on oikeus käyttää kotijäsenval-
tion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen ly-
hennettä kotijäsenvaltion kielellä. Jos tutkin-
tonimike voidaan sekoittaa sellaiseen nimik-
keeseen, joka edellyttää Suomessa lisäkoulu-
tusta, ammattipätevyyden tunnustamisesta
vastaava viranomainen voi edellyttää hakijan
käyttävän tutkintonimikettä sopivassa muo-
dossa.

3 luku

Palvelujen tarjoamisen vapaus

16 §

Palvelun tarjoamisen vapauden periaate

Jos toiseen jäsenvaltioon laillisesti sijoit-
tautunut ammatinharjoittaja tarjoaa palveluja
Suomessa väliaikaisesti ja satunnaisesti, pal-
velun tarjoamisen vapautta ei voi rajoittaa
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä. Väliai-
kainen ja satunnainen palvelun tarjoaminen
on sallittava myös, jos ammatti ei ole sään-
nelty sijoittautumisjäsenvaltiossa ja palvelun
tarjoaja on harjoittanut siellä asianomaista
ammattia vähintään kahden vuoden ajan vii-
meisten kymmenen vuoden aikana.
Palvelun tarjoajaan sovelletaan kansallisia
säännöksiä, jotka koskevat välittömästi am-
mattipätevyyttä tai ammatillista valvontaa.
Palvelun tarjoajaan ei sovelleta kansallisia
vaatimuksia, jotka koskevat ammatillisen jär-
jestön myöntämää lupaa tai sen rekisteriin
merkitsemistä taikka jäsenyyttä.

17 §

Palvelun tarjoajan ammattinimike

Palvelun tarjoajan on käytettävä kotijäsen-
valtion ammattinimikettä sen virallisella kie-
lellä, jos kotijäsenvaltiossa on nimike ammat-

tia varten. Jos kotijäsenvaltiossa ei ole am-
mattinimikettä, palvelun tarjoajan on ilmoi-
tettava tutkintonimikkeensä kotijäsenvalti-
onsa virallisella kielellä. Automaattisen tun-
nustamisen alaan kuuluvista ammateista on
kuitenkin käytettävä Suomen lainsäädännössä
määritettyä ammattinimikettä.
Jos palvelun tarjoamisessa käytetään koti-

jäsenvaltion ammattinimikettä tai palvelun
tarjoajan tutkintonimikettä, palvelun tarjoajan
tulee antaa palvelun vastaanottajalle seuraa-
vat tiedot:
1) kaupparekisterin tai muun vastaavan

julkisen rekisterin rekisterimerkinnän tun-
niste;
2) kotijäsenvaltiossa luvanvaraista toimin-

taa valvovan toimivaltaisen viranomaisen yh-
teystiedot;
3) ammatillinen järjestö tai vastaava elin,

jonka rekisteriin palvelun tarjoaja on mer-
kitty;
4) jäsenvaltio, jossa ammattinimike tai tut-

kintonimike on annettu;
5) arvonlisäverotunniste;
6) yksityiskohtaiset tiedot vakuutustur-

vasta tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai
kollektiivisesta ammatillista vastuuta koske-
vasta suojasta.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.
Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön

yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
voimaanpanosta annettu laki (1597/1992) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

19 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain
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säännöksiä, jos päätös tehdään tämän lain
voimaantulon jälkeen.
Muualla lainsäädännössä oleva viittaus Eu-
roopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnusta-
misjärjestelmän voimaanpanosta annettuun

lakiin katsotaan tämän lain voimaantulon jäl-
keen viittaukseksi tähän lakiin.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Lak i

N:o 1094

eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain
(29/2000) 4 §:n 4 momentti, 8 ja 39 §, 42 §:n 2 momentti sekä 43 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti, 8 §, 42 §:n 2 momentti ja 43 §:n 2 momentti
laissa 301/2006, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti sekä

lakiin uusi 5 a ja 38 a § seuraavasti:

4 §

Kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva
eläinlääkäriksi laillistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää am-
mattipätevyyden tunnustamisesta annetun
lain (1093/2007) soveltamisalaan kuuluvissa,
muissa kuin tämän pykälän 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa, ulkomailla
hankitun eläinlääkärin pätevyyden tuotta-
masta oikeudesta toimia eläinlääkärinä siten
kuin mainitussa laissa säädetään. Eläinlääkä-
riksi laillistamisen edellytyksenä on lisäksi 3
§:ssä tarkoitetun eläinlääkärinvakuutuksen
antaminen.
Tätä lakia sovelletaan myös eläinlääkäriksi
laillistamiseen ja eläinlääkäripalvelujen tar-
joamiseen, joka perustuu Euroopan yhteisön

ja sen jäsenvaltioiden toisen osapuolen
kanssa tekemään sopimukseen tai muiden
kuin Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden
kansalaisten asemaa koskevaan yhteisön lain-
säädäntöön.

5 a §

Laillistamishakemuksen liitteet

Eläinlääkäriksi laillistamista koskevaan ha-
kemukseen on 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuissa ta-
pauksissa liitettävä seuraavat asiakirjat:
1) hakijan kansalaisuuden todistava asia-

kirja;
2) todistus eläinlääketieteellisen koulutuk-

sen suorittamisesta, jonka perusteella henki-
löllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlää-
kärinammattia todistuksen antaneessa val-
tiossa;
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3) jos henkilölle on myönnetty oikeus har-
joittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jos-
sakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kysei-
sen maan toimivaltaisen viranomaisen enin-
tään kolme kuukautta aikaisemmin antama
todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoi-
tettu vakavan ammatillisen virheen tai lai-
minlyönnin taikka muun vastaavan syyn
vuoksi; sekä
4) 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todis-
tus vaadittavien lisäopintojen suorittamisesta
sekä kielitaidosta.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi 4 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lisäksi
vaatia hakijaa liittämään hakemukseensa to-
distuksen siitä, että eläinlääketieteellinen tut-
kinto on Euroopan yhteisön säädösten mukai-
nen, tai todistuksen eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta.
Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä
tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljen-
nöksinä. Hakemukseen tulee liittää virallisen
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieli-
set käännökset muista kuin pohjoismaisella
kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista.

8 §

Väliaikainen ja satunnainen eläinlääkäri-
palvelujen tarjoaminen

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

38 a §

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan
hakemuksen ratkaiseminen eräissä

tapauksissa

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
hakijalle on ilmoitettava hakemuksen vas-
taanottamisesta sekä mahdollisesti puuttu-
vista asiakirjoista kuukauden kuluessa hake-
muksen saapumisesta. Hakemus on ratkais-
tava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
vaadittavien asiakirjojen esittämisestä.

39 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen
haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.
Jos päätöstä 4 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tuun hakemukseen ei vastoin 38 a §:ää ole
annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi
tehdä hallintolainkäyttölain mukaisessa jär-
jestyksessä valituksen, jonka katsotaan tällöin
kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes
hakemukseen on annettu päätös. Elintarvike-
turvallisuusviraston on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta valitusviranomaiselle.
Edellä 20—26 §:ssä tarkoitetut päätökset

on valituksesta huolimatta heti pantava täy-
täntöön.

42 §

Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä

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

mattipätevyyden tunnustamisesta annetun
lain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa
ulkomailla hankitun erikoiseläinlääkärin pä-
tevyyden tuottamasta oikeudesta toimia eri-
koiseläinlääkärinä siten kuin mainitussa
laissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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43 §

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin

— — — — — — — — — — — — —
Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa
7 §:ssä tarkoitettu henkilö, jollei muualla
laissa toisin säädetä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

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

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Lak i

N:o 1095

asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

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

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

3 §
Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta
täyttänyt Suomen tai jonkin muun Euroopan
talousalueen valtion kansalainen, joka:
1) on rehelliseksi tunnettu sekä muilta
ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva
harjoittamaan asianajajan tointa;
2) on suorittanut Suomessa oikeustieteen
kandidaatin tai maisterin tutkinnon, taikka on
suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon muu-
alla kuin Suomessa ja saanut ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annetun lain
(1093/2007) tai ulkomailla suoritettujen kor-
keakouluopintojen tuottamasta virkakelpoi-
suudesta annetun lain (531/1986) mukaisen

Opetushallituksen päätöksen kelpoisuudesta
oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen
maisterin tutkintoa edellyttävään tehtävään ja
suorittanut mahdolliset päätöksessä edellyte-
tyt lisävaatimukset;
3) on saavuttanut asianajajan toimen har-

joittamiseen tarvittavan taidon sekä sellaisen
käytännöllisen kokemuksen kuin asianajaja-
yhdistyksen säännöissä määrätään; sekä
4) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel-

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Lak i

N:o 1096

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/1986) 1, 4, 5, 7 ja 8 §,
sellaisena kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 729/1989, 4 § osaksi laissa 418/1997, 5 § osaksi
laissa 1598/1992 ja mainitussa laissa 418/1997, sekä 8 § osaksi mainituissa laeissa 1598/1992
ja 418/1997, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

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

4 §

Rinnastaminen

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot
tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman
kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaadit-
tavat Suomessa suoritettavat korkeakoulu-

opinnot, jos nämä opinnot on tämän lain no-
jalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toi-
siinsa. Ulkomainen korkeakoulututkinto rin-
nastetaan ensisijaisesti tietyntasoiseen Suo-
messa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.
Muussa kuin ammattipätevyyden tunnusta-

misesta annetun lain (1093/2007) soveltamis-
alaan kuuluvassa tapauksessa ulkomailla suo-
ritettu korkeakoulututkinto voidaan tämän
lain nojalla rinnastaa tiettyyn, nimeltä mainit-
tuun Suomessa suoritettavaan korkeakoulu-
tutkintoon, jos viran tai tehtävän kelpoisuus-
vaatimus sitä edellyttää. Ulkomailla suori-
tettu korkeakoulun opintosuoritus rinnaste-
taan tietyllä alalla tai tietyillä aloilla sekä
tietyn laajuisena Suomessa suoritettavaan
korkeakoulun opintosuoritukseen.

5 §

Tutkintojen rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan korkeakoulutut-
kintoon rinnastetaan tutkintoa tasoltaan vas-
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taava, ulkomailla suoritettu korkeakoulutut-
kinto.
Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakou-
lututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja
alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu kor-
keakoulututkinto.
Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan
niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella.
Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan nii-
den sisällön samankaltaisuuden perusteella.

7 §

Täydentävät korkeakouluopinnot
rinnastamisen edellytyksenä

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa ulkomailla suoritetut korkeakou-
luopinnot ja Suomessa suoritetut tai vastedes
suoritettavat täydentävät korkeakouluopinnot
voidaan yhdessä rinnastaa Suomessa suoritet-
taviin korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä sää-
detyin perustein. Täydentävien opintojen rin-
nastamisen edellytyksistä säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.
Jos rinnastamisen edellytyksenä olevia täy-
dentäviä korkeakouluopintoja ei ole suori-
tettu rinnastamispäätöksen antamiseen men-
nessä, täydentävistä opinnoista on määrättävä
päätöksessä.

8 §

Rinnastamishakemus ja -päätös

Hakijan on toimitettava Opetushallituk-
selle hakemuksen käsittelyä varten tarpeelli-

set selvitykset suorittamistaan opinnoista vi-
rallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.
Hakemukseen tulee liittää virallisen kääntä-
jän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset
käännökset muista kuin pohjoismaisella kie-
lellä kirjoitetuista asiakirjoista. Hakemukseen
liitettävistä asiakirjoista ja todistuksista voi-
daan säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.
Opetushallitus päättää hakemuksesta ulko-

mailla suoritettujen tutkintojen tai opintosuo-
ritusten rinnastamisesta Suomessa suoritetta-
viin tutkintoihin tai opintosuorituksiin. Ope-
tushallitus voi ennen päätöksentekoa tarvitta-
essa pyytää yliopistolta, korkeakoululta tai
muulta oppilaitokselta lausunnon hakijan
suorittamien opintojen vastaavuudesta Suo-
messa suoritettaviin opintoihin sekä hakijalle
mahdollisesti määrättävistä täydentävistä
opinnoista. Lausunnon antava taho voi periä
lausunnosta sitä pyytäneeltä omakustannusar-
von mukaisen maksun sen mukaan kuin val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoi-
keudellisista suoritteista perittävistä mak-
suista ja tarvittaessa opetusministeriön ase-
tuksella säädetään.
Jos rinnastamispäätöksen saanut suorittaa

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa

4427N:o 1096



Lak i

N:o 1097

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

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

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

8 §

Näyttötutkintoon valmistava koulutus,
henkilökohtaistaminen ja tutkinnon

suorittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu
koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla ta-
valla velvollinen järjestämään mahdollisuuk-
sia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman nii-
hin valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinnon
tai sen osan suorittamismahdollisuuksia on
järjestettävä myös henkilöille, joille ammatti-
pätevyyden tunnustamisesta vastaava viran-
omainen on antanut ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annetun lain (1093/2007) 13 §:n
2 momentin mukaisen tunnustamispäätöksen,
jossa hakijalta on edellytetty kyseisessä laissa
tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä.

12 §

Näyttötutkinnot

— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisessa perustutkinnossa osoite-

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Lak i

N:o 1098

kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä marraskuuta 2002 annetun kauppakamarilain (878/2002) 2 §:n 1
momentti, sellaisena kuin se on laissa 475/2007, seuraavasti:

2 §

Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin
julkiset tehtävät

Kauppakamarin tehtävänä on:
1) hoitaa sille tilintarkastuslaissa (459/
2007) säädetyt tehtävät;
2) antaa todistuksia ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mu-

kaista ammattikokemuksen tunnustamista
koskevasta toiminnan harjoittamisesta siten
kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta an-
netussa laissa (1093/2007) säädetään; sekä
3) vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Sari Sarkomaa
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1099

kilohailin troolikalastuksen rajoituksista vuonna 2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja
10 §:n nojalla:

1 §
Suomen lipun alla purjehtivien tai Suo-
messa rekisteröityjen alusten kohdennettu ki-
lohailin kalastus ja kalastus alle 32 millimet-
rin silmäkoon troolipyydyksellä kielletään
Itämerellä leveyspiirin 60°30’N eteläpuolella
(ICES:n osa-alueet 22—29 ja 32).
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten
kohdennetulla kilohailin kalastuksella tai alle
32 millimetrin silmäkoon troolipyydyksellä

kieltoalueelta (ICES osa-alueet 22—29 ja 32)
saadun kilohailisaaliin hallussa pitäminen
aluksessa sekä sen jälleenlaivaus ja purku on
kielletty tämän asetuksen voimaantulon jäl-
keen.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä jou-

lukuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2007.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam
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