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Lag

Nr 1199

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Polen om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad informa-

tion

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Warszawa den 25 maj
2007 mellan Republiken Finland och Repu-
bliken Polen ingångna överenskommelsen
om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassifice-

rad information gäller som lag sådana Fin-
land har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva

RP 142/2007
FvUB 9/2007
RSv 83/2007

173—2007 895043
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Lag

Nr 1200

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

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

(559/1994) 2 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom., 2 kap., 24 b § 1 mom., 26 och 37 § samt 39 §
2 mom.,
av dem 2 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 24 b § 1 mom. sådant det lyder i lag
1030/2000 och 26 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1261/2005, samt
fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 3 § i stället för den 3 § som upphävts genom
nämnda lag 1030/2000 samt en ny 18 a § som följer:

2 §

Yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården

I denna lag avses med yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården
— — — — — — — — — — — — —
2) den som med stöd av denna lag har rätt
att använda i förordning av statsrådet avsedd
yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården (yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning).
— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av 2 mom. kan även den som
studerar för yrket i fråga tillfälligt sköta en
legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter
under ledning och tillsyn av en legitimerad
yrkesutbildad person med rätt att självstän-
digt utöva yrket i fråga. I fråga om en sådan
studerande iakttas då i tillämpliga delar vad
som nedan i denna lag föreskrivs om yrkesut-

bildade personer inom hälso- och sjukvården.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna
för att sköta en legitimerad yrkesutbildad per-
sons uppgifter utfärdas genom förordning av
statsrådet.
En tjänsteleverantör enligt 9 § får utan

hinder av 2 mom. temporärt och sporadiskt
sköta legitimerade yrkesutbildade personers
uppgifter eller temporärt och sporadiskt an-
vända yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning. På
tjänsteleverantören tillämpas då vad som
nedan i denna lag föreskrivs om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården.

3 §

Andra nordiska medborgares rätt att vara
verksamma som yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården i Finland

I fråga om nordiska medborgares rätt att

RP 22/2007
ShUB 8/2007
RSv 57/2007
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vara verksamma som yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården i Finland gäller
vad som bestäms i överenskommelsen om
gemensam nordisk arbetsmarknad för viss
hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
(FördrS 2/1994).

2 kap.

Rätt att vara verksam som yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården

Person som har genomgått sin utbildning i
Finland

4 §

Rätt att utöva läkar-, tandläkar-, specialist-
och specialtandläkaryrket på grundval av ut-

bildning som genomgåtts i Finland

En person som i Finland har genomgått
grundutbildning som leder till läkar- eller
tandläkaryrket beviljas av Rättsskyddscentra-
len för hälsovården på ansökan rätt att utöva
läkar- eller tandläkaryrket som legitimerad
yrkesutbildad person under ledning och till-
syn av en legitimerad yrkesutbildad person
med rätt att självständigt utöva yrket i fråga,
vid en sådan verksamhetsenhet för hälso- och
sjukvård som avses i 2 § 4 punkten i lagen
om patientens ställning och rättigheter
(785/1992) eller en sådan verksamhetsenhet
inom socialvården som avses i 24 § i social-
vårdslagen (710/1982).
En läkare som i Finland har genomgått
särskild utbildning för allmänpraktiserande
läkare eller motsvarande i förordning av
statsrådet avsedd utbildning beviljas av Rätts-
skyddscentralen för hälsovården på ansökan
rätt att självständigt utöva allmänläkaryrket
som legitimerad yrkesutbildad person. På
motsvarande sätt beviljar Rättsskyddscentra-
len för hälsovården på ansökan en tandläkare
som i Finland har fullgjort den praktiska
tjänstgöring som föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet rätt att självständigt utöva
tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad
person.
En person som i Finland avlagt en examen

som avses i förordning av statsrådet beviljas
av Rättsskyddscentralen för hälsovården på
ansökan rätt att utöva specialist- eller special-
tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad
person.

5 §

Rätt att utöva vissa andra yrken inom social-
och hälsovården och rätt att använda yrkes-
beteckning på grundval av utbildning som

genomgåtts i Finland

En person som i Finland har genomgått en
utbildning som leder till provisors-, psyko-
log-, talterapeut-, näringsterapeut-, farma-
ceut-, sjukskötar-, barnmorske-, hälsovårdar-,
fysioterapeut-, laboratorieskötar-, röntgen-
skötar-, munhygienist-, ergoterapeut-, opti-
ker- eller tandteknikeryrket beviljas av Rätts-
skyddscentralen för hälsovården på ansökan
rätt att utöva yrket i fråga som legitimerad
yrkesutbildad person.
En person som i Finland har genomgått en

utbildning som leder till ett i förordning av
statsrådet avsett yrke har rätt att använda
yrkesbeteckningen i fråga. Om den utbild-
ning som leder till yrket i fråga inte har
reglerats, får yrkesbeteckningen användas un-
der förutsättning att Rättsskyddscentralen för
hälsovården på ansökan har godkänt utbild-
ningen enligt vad som närmare föreskrivs
genom förordning av statsrådet.

Person som har genomgått sin utbildning i
någon annan stat inom Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet

6 §

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

Den som är medborgare i en stat inom
Europeiska unionen (EU-stat) eller en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES-stat) och som har avlagt grund-
examen för läkare eller tandläkare i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland beviljas
av Rättsskyddscentralen för hälsovården på
ansökan rätt att i Finland utöva läkar- eller
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tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad
person under ledning och tillsyn av en legiti-
merad yrkesutbildad person med rätt att
självständigt utöva yrket i fråga, vid en sådan
verksamhetsenhet som avses i 4 § 1 mom.
Den som är medborgare i en EU- eller
EES-stat och som på grundval av en utbild-
ning i någon annan EU- eller EES-stat än
Finland, vilken motsvarar särskild utbildning
för allmänpraktiserande läkare eller utbild-
ning för tandläkare, i staten i fråga har tillde-
lats ett i gemenskapens bestämmelser om er-
kännande avsett bevis på formella kvalifika-
tioner som i staten i fråga krävs för erhål-
lande av rätt att självständigt vara verksam
som allmänläkare eller tandläkare, beviljas av
Rättsskyddscentralen för hälsovården på an-
sökan rätt att i Finland självständigt utöva
allmänläkar- eller tandläkaryrket som legiti-
merad yrkesutbildad person.
Den som är medborgare i en EU- eller
EES-stat och som på grundval av en utbild-
ning i någon annan EU- eller EES-stat än
Finland i staten i fråga har tilldelats ett i
gemenskapens bestämmelser om erkännande
avsett bevis på formella kvalifikationer som i
staten i fråga krävs för erhållande av rätt att
utöva specialist- eller specialtandläkaryrket,
beviljas av Rättsskyddscentralen för hälso-
vården på ansökan rätt att i Finland självstän-
digt utöva specialist- eller specialtandläkaryr-
ket som legitimerad yrkesutbildad person
inom de specialistkompetensområden för lä-
kare och tandläkare som nämns i gemenska-
pens bestämmelser om erkännande och som
gäller i Finland.
I denna lag avses med gemenskapens reg-
ler för erkännande bestämmelserna i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG
om erkännande av yrkeskvalifikationer,
nedan yrkeskvalifikationsdirektivet, och de
bestämmelser i kommissionens förordningar
som ansluter sig till genomförandet av direk-
tivet.

7 §

Rätt att utöva provisors-, sjukskötar- eller
barnmorskeyrket med stöd av principen om

automatiskt erkännande

Den som är medborgare i en EU- eller

EES-stat och som på grundval av den utbild-
ning som han eller hon har genomgått i nå-
gon annan EU- eller EES-stat än Finland i
denna stat har tilldelats ett i gemenskapens
bestämmelser om erkännande avsett bevis på
formella kvalifikationer, som i staten i fråga
krävs för erhållande av rätt att självständigt
vara verksam som provisor, sjukskötare eller
barnmorska, beviljas av Rättsskyddscentralen
för hälsovården på ansökan rätt att utöva
provisors-, sjukskötar- eller barnmorskeyrket
som legitimerad yrkesutbildad person i Fin-
land.

8 §

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

erkännande

Den som är medborgare i en EU- eller
EES-stat och som på grundval av den utbild-
ning han eller hon har genomgått i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland i denna
stat har tilldelats ett i gemenskapens bestäm-
melser om erkännande avsett examensbevis
eller något annat utbildningsbevis som ska
ges samma innebörd och som i staten i fråga
krävs för erhållande av rätt att utöva psyko-
log-, talterapeut-, näringsterapeut-, farma-
ceut-, hälsovårdar-, fysioterapeut-, laborato-
rieskötar-, röntgenskötar-, munhygienist-, er-
goterapeut-, optiker- eller tandteknikeryrket,
beviljas av Rättsskyddscentralen för hälso-
vården på ansökan rätt att utöva yrket i fråga
som legitimerad yrkesutbildad person i Fin-
land.
Den som är medborgare i en EU- eller

EES-stat och som på grundval av den utbild-
ning han eller hon har genomgått i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland i denna
stat har tilldelats ett i gemenskapens bestäm-
melser om erkännande avsett examensbevis
eller något annat utbildningsbevis som ska
ges samma innebörd och som i staten i fråga
krävs för erhållande av rätt att utöva yrkena i
fråga, beviljas av Rättsskyddscentralen för
hälsovården på ansökan rätt att använda en i
förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteck-
ning för en yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården.
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Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.
har Rättsskyddscentralen för hälsovården
möjligheten att för sökanden bestämma en
anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov
på det sätt som anges i lagen om erkännande
av yrkeskvalifikationer (1093/2007). Sökan-
den får välja om han eller hon vill slutföra en
anpassningsperiod eller genomgå ett lämplig-
hetsprov som kompensationsåtgärd. Närmare
bestämmelser om anpassningsperioden och
lämplighetsprovet utfärdas genom förordning
av statsrådet. För lämplighetsprovet tas ut en
avgift enligt lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992).
Om en medborgare i en EU- eller EES-stat
som har genomgått utbildning för läkare,
tandläkare, provisor, sjukskötare eller barn-
morska i en EU- eller EES-stat inte uppfyller
villkoren för automatiskt erkännande av yr-
keskvalifikationer av en orsak som nämns i
gemenskapens bestämmelser om erkännande,
tillämpas 3 mom. på honom eller henne. Om
en kompensationsåtgärd krävs av sökanden,
kan Rättsskyddscentralen för hälsovården
dock bestämma om sökanden ska slutföra en
anpassningsperiod eller genomgå ett lämplig-
hetsprov.

9 §

Temporärt och sporadiskt tillhandahållande
av tjänster

En yrkesutövare som är lagligen etablerad
i en EU- eller EES-stat och som har laglig
rätt att självständigt utöva ett yrke enligt
6—8 § i denna lag, kan i Finland temporärt
eller sporadiskt tillhandahålla tjänster inom
ramen för yrket i fråga. Han eller hon ska
dock göra en skriftlig förhandsanmälan till
Rättsskyddscentralen för hälsovården när han
eller hon temporärt och sporadiskt i Finland
börjar tillhandahålla tjänster inom ramen för
sitt yrke. Detsamma gäller en medborgare i
en EU- eller EES-stat som har laglig rätt att i
någon annan EU- eller EES-stat än Finland
självständigt utöva ett i förordning av statsrå-
det avsett yrke för en yrkesutbildad person
med skyddad yrkesbeteckning, om han eller
hon vill använda en i förordning av statsrådet

avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning när han
eller hon temporärt och sporadiskt i Finland
tillhandahåller tjänster inom ramen för sitt
yrke.
Anmälan är i kraft ett år och ska förnyas

om personen har för avsikt att fortsätta till-
handahålla tjänster. När en person har för
avsikt att tillhandahålla tjänster första gången
ska till anmälan fogas handlingar som visar
att tjänsteleverantören har rätt att lagligt
verka i etableringsstaten och uppfyller övriga
villkor för tillhandahållande av tjänster enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet. Om en omstän-
dighet som påverkar rätten att tillhandahålla
tjänster ändras på ett avgörande sätt ska tjäns-
televerantören lämna in handlingar om detta
till Rättsskyddscentralen för hälsovården.
Närmare bestämmelser om lämnande av an-
mälan och de handlingar som ska fogas till
den utfärdas genom förordning av statsrådet.
För att säkerställa patientsäkerheten får

Rättsskyddscentralen för hälsovården kon-
trollera tjänsteleverantörens yrkeskvalifika-
tioner innan tjänsterna tillhandahålls första
gången. Kontrollen av yrkeskvalifikationer
gäller dock inte de yrkesutövare som avses i
6 och 7 § och som omfattas av det automa-
tiska erkännandet av yrkeskvalifikationer.
Rättsskyddscentralen för hälsovården ska be-
sluta om resultatet av kontrollen inom en
månad från det att anmälan om tillhandahål-
lande av tjänster och de handlingar som har
fogats till anmälan har mottagits, eller inom
motsvarande tid meddela tjänsteleverantören
att yrkeskvalifikationerna inte kontrolleras el-
ler att ytterligare utredningar i ärendet be-
hövs. Om ärendets avgörande förutsätter yt-
terligare utredningar, ska beslutet om resulta-
tet av kontrollen av yrkeskvalifikationerna
fattas inom två månader från det att tillräcklig
utredning har mottagits. Tillhandahållandet
av tjänster kan påbörjas om beslut inte har
fattats eller meddelande inte har lämnats
inom den tid som avses ovan.
Om väsentlig skillnad föreligger mellan

den utbildning som tjänsteleverantören ge-
nomgått och den utbildning som förutsätts för
utövande av yrket i fråga i Finland ska, i den
mån denna skillnad äventyrar patientsäkerhe-
ten, Rättsskyddscentralen för hälsovården er-
bjuda tjänsteleverantören möjlighet att ge-
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nom lämplighetsprov visa att han eller hon
förvärvat den kunskap eller kompetens som
fattas. Möjligheten att visa yrkeskvalifikatio-
ner ska erbjudas så att tillhandahållandet av
tjänster kan påbörjas inom en månad från det
att beslutet om kontroll av yrkeskvalifikatio-
ner har fattats.
Efter det att tjänsteleverantörens yrkeskva-
lifikationer har kontrollerats ska en yrkesbe-
teckning som avses i denna lag eller i förord-
ning av statsrådet användas när tjänster till-
handahålls. På motsvarande sätt ska yrkes-
utövare som omfattas av det automatiska er-
kännandet av yrkeskvalifikationer använda
en yrkesbeteckning som avses i denna lag när
de erbjuder tjänster enligt denna paragraf.
Om Rättsskyddscentralen för hälsovården har
avstått från att kontrollera yrkeskvalifikatio-
ner, ska vid användning av en yrkesbeteck-
ning tillämpas vad som föreskrivs i lagen om
erkännande av yrkeskvalifikationer.

10 §

En tredjelandsmedborgare som har genom-
gått sin utbildning i en EU- eller EES-stat

Bestämmelserna i 6—9 § tillämpas också
på erkännande av yrkeskvalifikationer och
tillhandahållande av tjänster som grundar sig
på gemenskapens lagstiftning om ställningen
för andra än medborgare i EU- eller EES-
staterna, när en medborgare av en sådan stat
har genomgått sin utbildning huvudsakligen i
en EU- eller EES-stat.
Rättsskyddscentralen för hälsovården kan
av särskilda skäl och på de villkor som den
bestämmer bevilja någon annan än en i 1
mom. avsedd medborgare från en annan stat
än en EU- eller EES-stat, som har genomgått
sin utbildning i en EU- eller EES-stat, till-
stånd att utöva yrke i de uppgifter som avses
i 4 § eller 5 § 1 mom. eller rätt att i Finland
vara verksam som legitimerad yrkesutbildad
person, under förutsättning att sökanden har
den kompetens som uppgiften förutsätter och
som föreskrivs genom förordning av statsrå-
det samt tillräckliga språkkunskaper. På mot-
svarande sätt kan Rättsskyddscentralen för
hälsovården på ansökan bevilja någon annan
än en i 1 mom. avsedd medborgare från en

annan stat än en EU- eller EES-stat, som i en
EU- eller EES-stat har genomgått en sådan
utbildning som leder till ett i förordning av
statsrådet avsett yrke och som Rättsskydds-
centralen för hälsovården har godkänt, rätt att
i Finland använda en i förordning av statsrå-
det avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården, un-
der förutsättning att sökanden har sådana
språkkunskaper som uppgiften förutsätter.

Förutsättningar för en person som har ge-
nomgått sin utbildning i en stat utanför Euro-
peiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att vara verksam som

yrkesutbildad person

11 §

Erkännande av utbildning som en medbor-
gare i en EU- eller EES-stat har genomgått i

en stat utanför EU eller EES

En medborgare i en EU- eller EES-stat,
som i en stat utanför EU eller EES har ge-
nomgått en av Rättsskyddscentralen för häl-
sovården godkänd utbildning som leder till
läkar- eller tandläkaryrket och som har visat
att han eller hon uppfyller eventuella andra
kompetenskrav som föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet, beviljas av Rättsskydds-
centralen för hälsovården på ansökan rätt att i
Finland utöva yrket i fråga som legitimerad
yrkesutbildad person under ledning och till-
syn av en legitimerad yrkesutbildad person
med rätt att självständigt utöva yrket i fråga,
vid en sådan verksamhetsenhet som avses i 4
§ 1 mom.
En i 1 mom. avsedd läkare, som har ge-

nomgått särskild utbildning för allmänprakti-
serande läkare enligt 4 § 2 mom. eller en
motsvarande utbildning i en stat utanför EU
eller EES som Rättsskyddscentralen för häl-
sovården har godkänt, beviljas av Rätts-
skyddscentralen för hälsovården på ansökan
rätt att i Finland självständigt utöva allmänlä-
karyrket som legitimerad yrkesutbildad per-
son. På motsvarande sätt beviljar Rätts-
skyddscentralen för hälsovården en i 1 mom.
avsedd tandläkare som har fullgjort den prak-
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tiska tjänstgöring som avses i 4 § 2 mom. rätt
att i Finland självständigt utöva yrket som
legitimerad tandläkare.
Rättsskyddscentralen för hälsovården be-
viljar på ansökan rätt att i Finland utöva
specialist- eller specialtandläkaryrket som le-
gitimerad yrkesutbildad person i de speciali-
teter som gäller i Finland för den som är
medborgare i en EU- eller EES-stat och som
har genomgått sådan motsvarande utbildning
i en stat utanför EU eller EES som Rätts-
skyddscentralen för hälsovården har godkänt
och som har visat att han eller hon uppfyller
eventuella andra kompetenskrav som före-
skrivs genom förordning av statsrådet.
En medborgare i en EU- eller EES-stat
som i en stat utanför EU eller EES har ge-
nomgått en motsvarande av Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården godkänd utbildning
och som har visat att han eller hon uppfyller
eventuella andra kompetenskrav som före-
skrivs genom förordning av statsrådet, bevil-
jas av Rättsskyddscentralen för hälsovården
på ansökan rätt att i Finland utöva ett i 5 § 1
mom. avsett yrke som legitimerad yrkesutbil-
dad person. En medborgare i en EU- eller
EES-stat som i en stat utanför EU eller EES
har genomgått en utbildning som Rätts-
skyddscentralen för hälsovården har godkänt,
beviljas på motsvarande sätt av Rättsskydds-
centralen för hälsovården på ansökan rätt att i
Finland använda en i förordning av statsrådet
avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården.
Utan hinder av 1—4 mom. beviljar Rätts-
skyddscentralen för hälsovården på ansökan
rätt att i Finland utöva ett i 4 § eller 5 § 1
mom. avsett yrke som legitimerad yrkesutbil-
dad person eller rätt att i Finland använda en i
förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteck-
ning för en yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården för den som är medborgare i
en EU- eller EES-stat och som på grundval
av den utbildning han eller hon har genom-
gått i en stat utanför EU eller EES i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland har be-
viljats rätt att utöva yrket i fråga, under förut-
sättning att personen har utövat yrket i en
EU- eller EES-stat under minst tre år efter det
att rätten beviljades. Vid beviljandet av rätt
tillämpas vad som föreskrivs i 8 § 4 mom.

12 §

Tillämpning av gemenskapens bestämmelser
om erkännande i vissa fall

Bestämmelserna i detta kapitel om med-
borgare i EU- och EES-stater tillämpas också
på sådant erkännande av yrkeskvalifikationer
som grundar sig på ett avtal som Europeiska
gemenskaperna och dess medlemsstater har
ingått med en annan avtalspart.

13 §

En tredjelandsmedborgare som har genom-
gått sin utbildning i en stat utanför EU eller

EES

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan
av särskilda skäl och på de villkor som den
bestämmer bevilja en person som inte är
medborgare i en EU- eller EES-stat och som
har genomgått sin utbildning i en stat utanför
EU eller EES, tillstånd att utöva yrke i de
uppgifter som avses i 4 § eller 5 § 1 mom.
eller rätt att i Finland vara verksam som
legitimerad yrkesutbildad person, under för-
utsättning att sökanden har den kompetens
som uppgiften förutsätter och som föreskrivs
genom förordning av statsrådet samt tillräck-
liga språkkunskaper. På motsvarande sätt kan
en person som inte är medborgare i en EU-
eller EES-stat och som i en stat utanför EU
eller EES har genomgått en sådan utbildning
som leder till ett i förordning av statsrådet
avsett yrke och som Rättsskyddscentralen för
hälsovården har godkänt, av Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården på ansökan beviljas
rätt att i Finland använda en i förordning av
statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den, under förutsättning att sökanden har så-
dana språkkunskaper som uppgiften förutsät-
ter.

Gemensamma bestämmelser

14 §

Specialistkompetens

Legitimerad yrkesutbildad person med
specialistkompetens är en finsk medborgare
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eller en utlänning som i Finland har genom-
gått en utbildning som ger specialistkompe-
tens, eller en finsk medborgare eller en med-
borgare i någon annan EU- eller EES-stat
som i någon annan EU- eller EES-stat än
Finland har genomgått sådan utbildning som
ger annan specialistkompetens än den som
nämns i 6 § 3 mom. eller som i en stat
utanför EU eller EES har genomgått en ut-
bildning som ger specialistkompetens och
som Rättsskyddscentralen för hälsovården på
ansökan har godkänt. Dessutom krävs att per-
sonen i fråga har visat att han eller hon
uppfyller eventuella andra kompetenskrav
som föreskrivs genom förordning av statsrå-
det.

14 a §

Bilagor till ansökan

Till den ansökan som avses i 4 och 5 § ska
fogas en kopia av examensbevis som utfär-
dats av en läroanstalt eller en kopia av andra
bevis på kvalifikationer inom området i fråga
och vid behov det utbildningsprogram som
genomförts.
Till andra ansökningar än sådana ansök-
ningar om erkännande eller godkännande av
yrkeskvalifikationer som avses i 1 mom. ska
följande handlingar fogas:
1) bevis på sökandens medborgarskap,
2) kopior på bevis på formella kvalifikatio-
ner eller en kopia på ett bevis över utbildning
som ger rätt att utöva det yrke som avses,
3) i fråga om utbildning som genomgåtts i
en EU- eller EES-stat och som omfattas av
principen om automatiskt erkännande av yr-
keskvalifikationer, ett intyg av den behöriga
myndigheten i sökandens ursprungsmedlems-
stat över att de givna handlingarna om utbild-
ningen är sådana handlingar som avses i ge-
menskapens bestämmelser om erkännande,
4) om sökanden har beviljats rätt att utöva
yrket i fråga i någon annan stat än Finland,
ett intyg som den behöriga myndigheten i
den berörda staten har utfärdat högst tre må-
nader tidigare över att denna rätt inte har
begränsats eller fråntagits på grund av grovt
felaktigt förfarande i yrkesutövningen eller
av andra motsvarande skäl,
5) vid behov ett intyg om yrkeserfarenhet,

6) i de fall som avses i 10 § 2 mom. och 13
§, ett intyg över språkkunskaper och över att
sökanden har genomfört de tilläggsstudier
och genomgått det förhör som eventuellt
krävs.
I de fall som avses i 2 mom. ska sökanden
dessutom på begäran av Rättsskyddscentralen
för hälsovården lämna upplysningar om sin
utbildning så att Rättsskyddscentralen kan
fastställa förekomsten av eventuella väsent-
liga skillnader i förhållande till den utbild-
ning som krävs i Finland.
Om en kopia av en handling läggs fram,

ska kopian vara officiellt bestyrkt. Av hand-
lingar som är avfattade på något annat språk
än ett nordiskt språk ska till ansökan fogas
översättningar till finska eller svenska över-
satta av en auktoriserad translator.
Närmare bestämmelser om ansökan och de

handlingar som ska fogas till den utfärdas
genom förordning av statsrådet.

14 b §

Handläggning av ansökan i vissa fall

Rättsskyddscentralen för hälsovården ska
underrätta en sökande som avses i 6—8 §,
10 § 1 mom., 11 § 5 mom. och 12 § om att
dennes handlingar mottagits samt om hand-
lingar som eventuellt saknas inom en månad
från mottagandet av handlingarna. Ansökan
ska avgöras senast tre månader efter det att
alla nödvändiga handlingar har mottagits.
När den generella ordningen för erkännande
enligt gemenskapens bestämmelser om er-
kännande tillämpas på handläggningen av an-
sökan ska dock ansökan avgöras senast fyra
månader efter det att alla nödvändiga hand-
lingar har mottagits.

18 a §

Språkkunskaper

En yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården ska ha sådana tillräckliga språk-
kunskaper som förutsätts i de uppgifter han
eller hon sköter.
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24 b §

Utlämnande av uppgifter ur centralregistret
över yrkesutbildade personer inom hälso-

och sjukvården

Rättsskyddscentralen för hälsovården ska
utan hinder av sekretessbestämmelserna
lämna ut uppgifter som avses i 24 a § 2 mom.
till länsstyrelserna för skötseln av deras i lag
föreskrivna tillsynsuppgifter samt till myn-
digheter i en EU- eller EES-stat för skötseln
av uppgifter i anslutning till beviljande av
och tillsyn över rätt eller tillstånd för yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården
att utöva yrke. Rättsskyddscentralen för häl-
sovården ska utan hinder av sekretessbestäm-
melserna till social- och hälsovårdsministeri-
et lämna ut uppgifter som avses i 24 a § 4
mom. för skötseln av uppgifter enligt bered-
skapslagen.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Påföljder av felaktigt förfarande

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan
ge en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården en påföljd för felaktigt förfarande,
om den yrkesutbildade personen
1) försummar någon skyldighet enligt 15,
15 a, 16—18, 18 a eller 19—21 § eller en
läkare eller tandläkare försummar någon
skyldighet enligt 15, 15 a, 16—18, 18 a eller
19—23 §,
2) fullgör sådana uppgifter för vilka hans
eller hennes utbildning eller yrkesskicklighet
ska anses otillräcklig eller hans eller hennes
verksamhetsmöjligheter begränsade, eller
3) annars handlar felaktigt eller klander-
värt.
Rättsskyddscentralen för hälsovården kan i
de fall som nämns i 1 mom.
1) meddela personen i fråga närmare före-
skrifter och anvisningar för yrkesutövningen,
2) för en bestämd tid eller tills vidare
begränsa en legitimerad yrkesutbildad per-
sons rätt att utöva yrket,
3) för en bestämd tid eller tills vidare
frånta en legitimerad yrkesutbildad person
rätten att utöva yrket,

4) för en bestämd tid eller tills vidare
förbjuda en yrkesutbildad person med skyd-
dad yrkesbeteckning att använda i förordning
av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en
yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården, eller
5) återkalla den rätt att utöva yrket som

beviljats en yrkesutbildad person.
Rättsskyddscentralen för hälsovården och

länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder
en åtgärd enligt 2 mom. eller enligt 33 §, ge
en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården en anmärkning eller fästa perso-
nens uppmärksamhet på vikten av en ända-
målsenlig yrkesutövning. I Rättsskyddscen-
tralens för hälsovården eller länsstyrelsens
anmärkning eller uppmärksamgörande enligt
detta moment får ändring inte sökas genom
besvär.

37 §

Avslag på ansökan om rätt att utöva yrke
eller använda yrkesbeteckning

Om sökanden uppfyller de krav som anges
i 4 §, 5 § 1 mom., 6—8 §, 10 § 1 mom., 11
eller 12 §, kan Rättsskyddscentralen för häl-
sovården avslå en ansökan endast på sådan
grund enligt vilken en legitimerad yrkesutbil-
dad persons rätt att utöva sitt yrke kan be-
gränsas eller fråntas eller en yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning kan
förbjudas att använda i förordning av statsrå-
det avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården.

39 §

Ändringssökande

— — — — — — — — — — — — —
Om Rättsskyddscentralen för hälsovården

inte har meddelat ett beslut inom den tid som
anges i 14 b §, får sökanden anföra besvär.
Besvären anses då rikta sig mot ett beslut om
avslag av ansökan. Sådana besvär kan anfö-
ras tills ett beslut har meddelats. Rättsskydds-
centralen för hälsovården ska underrätta be-
svärsmyndigheten om att ett beslut har med-
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delats. Beträffande anförande av besvär en-
ligt detta moment och behandlingen av dem
gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som
föreskrivs i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag

Nr 1201

om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller underhållstrygghet

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
ska en socialvårdsmyndighet till Folkpen-
sionsanstalten avgiftsfritt på dess begäran
lämna personuppgifter som behövs för att
förbereda skötseln av uppgifterna enligt lagen
om underhållstrygghet (671/1998), med un-
dantag för fastställandet av underhållsbidrag,
och som gäller barn, den som lyfter under-
hållsstöd och den underhållsskyldige samt
uppgifter som gäller avtal om underhållsbi-
drag och domar i underhållsbidragsärenden,
ansökningar och beslut om underhållsstöd,

betalning av underhållsstöd, indrivning av
underhållsbidragsfordringar, återkrav av un-
derhållsstöd samt efterskänkning av kommu-
nens regressfordringar när den underhålls-
skyldige är insolvent.
Folkpensionsanstalten kan få de uppgifter

som nämns i 1 mom. av socialvårdsmyndig-
heten med hjälp av teknisk anslutning utan
klientens samtycke.

2 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag

Nr 1202

om ändring av lagen om utkomststöd

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 14 § 4 mom., sådant

det lyder i lag 923/2000,
ändras 5 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 1218/2005, samt
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

5 b §

Fastställande, betalning och justering av för-
skott på statsandelen

— — — — — — — — — — — — —
För justering av förskotten ska kommunen
varje år senast den 31 augusti lämna länssty-
relsen uppgifter om de kostnader som det
grundläggande utkomststödet gett upphov till
fram till utgången av juni under finansåret
samt en uppskattning av de kostnader som
det grundläggande utkomststödet ger upphov
till under tiden juli—december. På basis av
kommunens utredning justerar länsstyrelsen
förskotten för resten av året, om uppskatt-
ningen av kostnaderna för det grundläggande
utkomststödet under finansåret avviker med
minst fem procent från de kostnader som
använts vid beräkningen av förskott enligt 2
mom. Förskotten justeras från ingången av
oktober så att det årliga sammanlagda belop-
pet av förskotten motsvarar 50 procent av de
uppskattade kostnaderna för det grundläg-
gande utkomststödet under finansåret.

14 a §

Behandlingen av utkomststödsärenden

Ett utkomststödsärende ska i kommunen

behandlas så att ingens rätt till oundgänglig
försörjning och omsorg äventyras. I bråd-
skande fall ska beslutet fattas på basis av de
till buds stående uppgifterna samma eller se-
nast följande vardag efter att ansökan inkom-
mit. I andra än brådskande fall ska beslutet
fattas utan dröjsmål, likväl senast den sjunde
vardagen efter att ansökan inkommit. Ett be-
slut om att utkomststöd beviljas ska verkstäl-
las utan dröjsmål.
Då ansökan avser månaden efter ansök-

ningstidpunkten ska beslutet, utan hinder av
1 mom., fattas och verkställas senast den
första vardagen under nämnda månad, om det
då har förflutit mer än sju vardagar från den
tidpunkt då ansökan inkom. Om ansökan av-
ser en senare tidsperiod än den månad som
följer efter ansökningstidpunkten, ska beslu-
tet fattas och verkställas senast den första
vardagen under den tidsperiod som avses i
ansökan.
Om ansökan är bristfällig ska klienten se-

nast den sjunde vardagen efter att ansökan
inkommit ges eller sändas en specificerad
uppmaning att komplettera ansökan inom ut-
satt tid. Beslutet om utkomststöd ska fattas
utan dröjsmål, likväl senast den sjunde varda-
gen efter att den kompletterade ansökan har
inkommit. Om klienten inte inom utsatt tid
har kompletterat sin ansökan eller uppgett en
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godtagbar orsak till att kompletteringen för-
senats, fattas beslutet utan dröjsmål på basis
av de till buds stående uppgifterna, likväl
senast den sjunde vardagen efter att tidsfris-
ten gått ut. Med klientens samtycke kan be-
slutet fattas på basis av de till buds stående
uppgifterna innan den utsatta tiden har gått
ut.
Utkomststödsklienten ska ges tillfälle till
ett personligt samtal med en socialarbetare

eller socialhandledare senast den sjunde var-
dagen efter det att klienten begärt detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Lagen tillämpas på behandlingen av ut-

komststödsansökningar som har gjorts efter
lagens ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag

Nr 1203

om ändring av sjukförsäkringslagen

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 15 kap. 16 §, 18 kap.
8 § 1 mom. 5 punkten och 19 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten,
av dem 18 kap. 8 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1113/2005 och 19 kap. 5 § 1
mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 890/2006, samt
fogas till 15 kap. en ny 16 a § och till 19 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag,
en ny 6 punkt som följer:

15 kap.

Verkställighet

16 §

Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verk-
ställigheten av rådets förordning (EEG) nr
1408/71 samt av överenskommelser om

social trygghet eller sjukvård

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om Folkpensionsan-
staltens uppgifter vid verkställigheten av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp-
ningen av systemen för social trygghet när
anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen, den
nordiska konventionen om social trygghet
(FördrS 136/2004) samt andra överenskom-
melser om social trygghet eller sjukvård.
Verkställighetsuppgifter enligt 1 mom. är
utfärdande av europeiska sjukvårdskort och
andra i förordningen eller i överenskommel-
serna om social trygghet avsedda intyg samt i
artikel 22 i rådets förordning avsedda till-
stånd, om inte utfärdandet av tillstånd ingår i
behörigheten för samkommunen för ett sjuk-
vårdsdistrikt eller något annat organ som an-
svarar för de kommunala hälsovårdstjäns-
terna. Verkställighetsuppgifter är även upp-
gifter i anslutning till ersättning av kostnader

för sjukvårds- och moderskapsförmåner som
givits med stöd av rådets förordning eller
överenskommelserna om social trygghet eller
sjukvård samt andra sådana uppgifter i an-
slutning till verkställighet som baserar sig på
gemenskapsrätten eller överenskommelser
om social trygghet eller sjukvård.

16 a §

Ersättning av kostnader för sjukvårds- och
moderskapsförmåner som getts med stöd av
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller
överenskommelser om social trygghet eller

sjukvård

Till en enhet som tillhandahåller offentliga
hälsovårdstjänster ersätter Folkpensionsan-
stalten, på det sätt som närmare föreskrivs
genom förordning av statsrådet, av statens
medel de kostnader för sjukvårds- och mo-
derskapsförmåner som med stöd av den i
16 § avsedda förordningen eller en för Fin-
land bindande internationell överenskom-
melse om social trygghet eller sjukvård getts
till personer som är försäkrade någon annan-
stans än i Finland. Av de ovan avsedda kost-
naderna ersätts högst beloppet av kostnaderna
för ordnandet av tjänsten minskat med den
klientavgift som tagits ut hos klienten. Med
kostnader för ordnandet av vårdtjänsten avses
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den avgift som en kommun som inte hör till
samkommunen med stöd av 42 och 43 § i
lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989)
skulle betala till samkommunen för kostna-
derna för vården av en av sina invånare, om
kommunen skulle betala vården. Om klienten
vårdas vid en hälsovårdscentral, ett sjukhus
eller en annan verksamhetsenhet inom hälso-
och sjukvården som en kommun eller en
samkommun är huvudman för, avses med
kostnader för ordnandet av tjänsten den av-
gift som med stöd av 22 § 2 mom. i folkhäl-
solagen skulle tas ut hos patientens hemkom-
mun om patienten kom från en annan kom-
mun. Av statens medel ersätter Folkpensions-
anstalten också de kostnadsersättningar för
sjukvårds- och moderskapsförmåner som ska
betalas till främmande stater. Kostnadsersätt-
ningar som betalas av en främmande stat
redovisas till staten.
En enhet som tillhandahåller offentliga
hälsovårdstjänster ska ge Folkpensionsanstal-
ten de uppgifter som den behöver för att
kunna sköta uppgifterna i anslutning till er-
sättning av kostnader, enligt vad som när-
mare föreskrivs genom förordning av statsrå-
det.
Folkpensionsanstalten kan vid tillämp-
ningen av artikel 36 i den i 1 mom. nämnda
förordningen med stöd av ett bemyndigande
från social- och hälsovårdsministeriet avstå
från indrivning av en fordran som Finland
har hos en annan medlemsstat, om fordrans
belopp är litet eller det inte annars är ända-
målsenligt att fortsätta driva in fordran.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter

8 §

Utgifterna för sjukvårdsförsäkringen

Utgifter för sjukvårdsförsäkringen som
skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är
— — — — — — — — — — — — —
5) kostnader för sjukvård som en person
som är försäkrad i Finland har fått utomlands,
för vilkas ersättande Finland svarar enligt
internationella fördrag eller förordningen om

social trygghet, och kostnader för sjukvård
som en person som försäkrats någon annan-
stans än i Finland har fått i Finland, när
vården har getts med stöd av förordningen
om social trygghet eller en överenskommelse
om social trygghet eller sjukvård som Fin-
land ingått, samt kostnader vilkas ersättande
man avstått från genom avtal stater emellan.
— — — — — — — — — — — — —

19 kap.

Bestämmelser om erhållande och utläm-
nande av uppgifter

5 §

Utlämnande av uppgifter i vissa fall

Folkpensionsanstalten har utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt
att
— — — — — — — — — — — — —
5) till den som med stöd av ett avtal om

tillhandahållande av tjänster för samordning
av resor sköter samordning av resor lämna
uppgifter om en persons för- och släktnamn,
uppgifter om att personen är medlem av en
arbetsplatskassa och om att han eller hon är
försäkrad; om personen är försäkrad, kan
Folkpensionsanstalten dessutom till den som
med stöd av avtal sköter samordning av resor
lämna den försäkrades adress, uppgifter om
uppnående av den årliga självriskandelen för
resekostnader och andra uppgifter om den
försäkrade som är nödvändiga för förmed-
lingen av resor,
6) till enheter som tillhandahåller offent-

liga hälsovårdstjänster för ersättande av de
kostnader som avses i 15 kap. 16 a § 1 mom.
lämna upplysningar om huruvida en person
omfattas av socialskyddssystemet i en annan
stat.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Till enheter som tillhandahåller offentliga
hälsovårdstjänster betalas ersättning i enlig-
het med 16 a § 1 mom. för kostnader som
uppkommit den 1 januari 2008 eller därefter.
Folkpensionsanstalten ersätter från och med
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den 1 januari 2009 kostnader för enheter som
tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster.
Bestämmelserna i 16 a § 3 mom. gäller också
fordringar som uppkommit före ikraftträdan-
det av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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