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518/2020

Laki
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 3 §:n 1 ja

11 kohta, 22 §:n 5 momentti ja 24 § sekä
lisätään 3 §:ään uusi 12 kohta sekä lakiin uusi 4 a ja 26 a § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) säännellyllä ammatilla virkaa tai tehtävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen

edellytyksenä on, että henkilö täyttää lainsäädännössä asetetut ammattipätevyyttä koske-
vat yksityiskohtaiset vaatimukset;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
11) eurooppalaisella ammattikortilla sähköistä todistusta, joka osoittaa, että ammatti-

henkilö on täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi väliaikaisesti
ja satunnaisesti tai että ammattihenkilön ammattipätevyys on tunnustettu sijoittautumista
varten;

12) ammatillisella harjoittelulla valvottua määräaikaista ammatin harjoittamista, joka
on edellytyksenä säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiselle ja ammatin harjoitta-
miselle ja joka voidaan suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen aikana tai sen jälkeen.

4 a §

Tunnustamisen vaikutukset

Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen saaneella henkilöllä on oikeus ryhtyä har-
joittamaan Suomessa sitä ammattia, johon hänellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä
harjoittaa sitä samoin edellytyksin kuin Suomessa ammattipätevyyden hankkineet hen-
kilöt.

Ammatti, jota hakija haluaa harjoittaa, on sama kuin se ammatti, johon hänellä on pä-
tevyys kotijäsenvaltiossaan, jos ammatin käsittämät toiminnan lajit ovat vastaavanlaiset.

Osittaisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä säädetään 8 §:ssä.
HE 56/2020
SiVM 5/2020
EV 61/2020
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22 §

Eurooppalaiseen ammattikorttiin liittyvien tietojen käsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset katsotaan euroop-

palaisen ammattikortin ja IMI-tiedostojen sisältämien henkilötietojen käsittelyssä luon-
nollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaas-
ta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 4 artiklan 7 kohdassa
tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi.

24 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

Jos tässä laissa tarkoitettua päätöstä ei ole tehty määräajassa, hakija voi tehdä oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisessa järjestyksessä valituksen, jonka katso-
taan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi
tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös.

26 a §

Ammatillisen harjoittelun tunnustaminen

Jos säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiselle on edellytyksenä ammatillisen
harjoittelun suorittaminen, toimivaltaisen viranomaisen on säännellyn ammatin harjoitta-
misoikeutta koskevaa hakemusta käsitellessään tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa suo-
ritetut ammatilliset harjoittelut edellyttäen, että kyseiset harjoittelut vastaavat 2 momen-
tissa tarkoitettuja suuntaviivoja, ja otettava huomioon kolmannessa maassa suoritetut am-
matilliset harjoittelut.

Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava suuntaviivat, jotka koskevat toisessa jä-
senvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestämistä ja tunnustamista
sekä ammatillisen harjoittelun valvojan tehtäviä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ammatillisen harjoit-
telun sen osan kestolle, joka voidaan suorittaa ulkomailla.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.
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