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Lag
om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 27 §
3 mom.,
ändras 5, 7—10 och 13 §, 14 a § 1 mom., 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 och 4 mom.,
14 b §, 24 a § 2 mom. 1 och 5 punkten samt 3 och 4 mom., 24 b § 2 mom., 25 §, 27 § 1 och
4 mom., 28—31 §, 32 § 1 mom. samt 33, 37, 38 och 42 §,
av dem 5, 7—10 och 13 §, 14 a § 1 mom., 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 och 4 mom.,
14 b och 37 § sådana de lyder i lag 1200/2007, 24 a § 2 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder
i lag 312/2011, 24 a § 3 och 4 mom. samt 24 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 1550/2009,
25 § sådan den lyder i lagarna 1030/2000, 923/2003 och 1261/2005, 28 § sådan den lyder i lag
1030/2000 och 38 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 682/1999, samt
fogas till 14 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1200/2007, en ny 4 a-punkt, till 14 a §, sådan
den lyder i lag 1200/2007, nya 5—7 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 8 mom., till lagen
en ny 14 c §, till 24 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 312/2011, en ny 6 punkt och till lagen en
ny 40 b § som följer:
2 kap.
Rätt att vara verksam som yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården
5§
Rätt att utöva vissa andra yrken inom socialoch hälsovården och rätt att använda yrkesbeteckning på grundval av utbildning som
genomgåtts i Finland
En person som i Finland har genomgått en
utbildning som leder till provisors-, psykoRP 347/2014
ShUB 45/2014
RSv 299/2014

log-, talterapeut-, näringsterapeut-, farmaceut-, sjukskötar-, barnmorske-, hälsovårdar-,
fysioterapeut-, laboratorieskötar-, röntgenskötar-, munhygienist-, ergoterapeut-, optiker- eller tandteknikeryrket beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 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 utbildning som leder till yrket i fråga inte har
reglerats, får yrkesbeteckningen användas un-
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der förutsättning att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården på ansökan
har godkänt utbildningen enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.
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 utbildning som han eller hon har genomgått i någon annan EU- eller EES-stat än Finland i
denna stat har tilldelats ett i unionens 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 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården på
ansökan rätt att utöva provisors-, sjukskötareller barnmorskeyrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland.
8§
Rätt att utöva yrken inom social- och hälsovården 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 utbildning han eller hon har genomgått i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland i denna
stat har tilldelats ett i unionens bestämmelser
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 psykolog-, talterapeut-, näringsterapeut-, farmaceut-, hälsovårdar-, fysioterapeut-, laboratorieskötar-, röntgenskötar-, munhygienist-, ergoterapeut-, optiker- eller tandteknikeryrket,
beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården på ansökan rätt att
utöva yrket i fråga som legitimerad yrkesutbildad person i Finland.
Den som är medborgare i en EU- eller

EES-stat och som på grundval av den utbildning han eller hon har genomgått i någon
annan EU- eller EES-stat än Finland i denna
stat har tilldelats ett i unionens bestämmelser
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 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården på ansökan
rätt att använda en i förordning av statsrådet
avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården.
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.
har Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården möjlighet att för sökanden
bestämma en anpassningsperiod eller ett
lämplighetsprov på det sätt som anges i lagen
om erkännande av yrkeskvalifikationer
(1093/2007). Sökanden får välja om han eller
hon vill slutföra en anpassningsperiod eller
genomgå ett lämplighetsprov som kompensationsåtgärd. Närmare bestämmelser om anpassningsperioden och lämplighetsprovet utfärdas genom förordning av statsrådet. För
lämplighetsprovet tas det 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 barnmorska i en EU- eller EES-stat inte uppfyller
villkoren för automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer av en orsak som nämns i
unionens bestämmelser om erkännande, tillämpas 3 mom. på honom eller henne. Om en
kompensationsåtgärd krävs av sökanden, kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården dock bestämma om sökanden
ska slutföra en anpassningsperiod eller genomgå ett lämplighetsprov.
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 §, kan i Finland temporärt eller sporadiskt tillhandahålla tjänster inom ramen för
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yrket i fråga. Han eller hon ska dock göra en
skriftlig förhandsanmälan till Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården när
han eller hon temporärt och sporadiskt i Finland börjar tillhandahålla tjänster inom 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 statsrådet 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 tillhandahålla 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 omständighet som påverkar rätten att tillhandahålla
tjänster ändras på ett avgörande sätt ska tjänsteleverantören lämna in handlingar om detta
till Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården. Närmare bestämmelser om
lämnande av anmälan och de handlingar som
ska fogas till den utfärdas genom förordning
av statsrådet.
För att säkerställa patientsäkerheten får
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården kontrollera tjänsteleverantörens
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna tillhandahålls första gången. Kontrollen av yrkeskvalifikationer gäller dock inte de yrkesutövare som avses i 6 och 7 § och som omfattas
av det automatiska erkännandet av yrkeskvalifikationer. Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården ska besluta om resultatet av kontrollen inom en månad från det att
anmälan om tillhandahållande av tjänster och
de handlingar som har fogats till anmälan har
mottagits, eller inom motsvarande tid meddela tjänsteleverantören att yrkeskvalifikationerna inte kontrolleras eller att ytterligare
utredningar i ärendet behövs. Om ärendets
avgörande förutsätter ytterligare utredningar,
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ska beslutet om resultatet av kontrollen av
yrkeskvalifikationerna fattas inom två månader från det att tillräcklig utredning har mottagits. Tillhandahållandet av tjänster kan påbörjas om beslut inte har fattats eller meddelande inte har lämnats inom den tid som
avses ovan.
Om väsentlig skillnad föreligger mellan
den utbildning som tjänsteleverantören genomgått och den utbildning som förutsätts för
utövande av yrket i fråga i Finland ska, i den
mån denna skillnad äventyrar patientsäkerheten, Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården erbjuda tjänsteleverantören
möjlighet att genom lämplighetsprov visa att
han eller hon förvärvat den kunskap eller
kompetens som fattas. Möjligheten att visa
yrkeskvalifikationer ska erbjudas så att tillhandahållandet av tjänster kan påbörjas inom
en månad från det att beslutet om kontroll av
yrkeskvalifikationer har fattats.
Efter det att tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer har kontrollerats ska en yrkesbeteckning som avses i denna lag eller i förordning av statsrådet användas när tjänster tillhandahålls. På motsvarande sätt ska yrkesutövare som omfattas av det automatiska erkännandet av yrkeskvalifikationer använda
en yrkesbeteckning som avses i denna lag när
de erbjuder tjänster enligt denna paragraf.
Om Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården har avstått från att kontrollera yrkeskvalifikationer, ska vid användning
av en yrkesbeteckning tillämpas vad som föreskrivs i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.
10 §
En tredjelandsmedborgare som har genomgått 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 unionens lagstiftning om ställningen för
andra än medborgare i EU- eller EES-staterna, när en medborgare från en sådan stat
har genomgått sin utbildning huvudsakligen i
en EU- eller EES-stat.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan av särskilda skäl och på
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de villkor som det 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 EUeller EES-stat, 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 förutsättning att sökanden har den kompetens
som uppgiften förutsätter och som föreskrivs
genom förordning av statsrådet samt tillräckliga språkkunskaper. På motsvarande sätt kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
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 Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården har
godkänt, rätt att i Finland använda en i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning
för en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården, under förutsättning att sökanden
har sådana språkkunskaper som uppgiften
förutsätter.
13 §
En tredjelandsmedborgare som har genomgått sin utbildning i en stat utanför EU eller
EES
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan av särskilda skäl och på
de villkor som det 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 förutsättning att sökanden har den
kompetens som uppgiften förutsätter och som
föreskrivs genom förordning av statsrådet
samt tillräckliga 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 Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården har

godkänt, av verket på ansökan beviljas rätt att
i Finland använda en i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, under förutsättning att sökanden har sådana
språkkunskaper som uppgiften förutsätter.
14 a §
Bilagor till ansökan
Till den ansökan som avses i 4 och 5 § ska
fogas examensbevis som utfärdats av en läroanstalt eller andra bevis på kvalifikationer
inom området i fråga och vid behov det utbildningsprogram som genomförts. Till ansökan ska fogas bevis på sökandens identitet.
Till andra ansökningar än sådana ansökningar om erkännande eller godkännande av
yrkeskvalifikationer som avses i 1 mom. ska
följande handlingar fogas:
1) bevis på sökandens identitet och medborgarskap,
2) bevis på formella kvalifikationer eller
ett bevis över utbildning som ger rätt att
utöva det yrke som avses,
— — — — — — — — — — — — —
4 a) om sökanden har utövat yrket i en stat
som inte för register över utövare av det
yrket, ett intyg som den behöriga myndigheten i den staten har utfärdat över att den inte
registrerar utövare av yrket eller någon annan
tillförlitlig utredning om saken,
— — — — — — — — — — — — —
I de fall som avses i 2 mom. ska sökanden
dessutom på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna
upplysningar om sin utbildning så att verket
kan fastställa förekomsten av eventuella väsentliga skillnader i förhållande till den utbildning som krävs i Finland.
Om en kopia av en handling läggs fram,
ska kopian vara officiellt bestyrkt i Finland
eller i en annan EU- eller EES-stat. En kopia
av ett bevis som utfärdats av en finländsk
läroanstalt ska vara bestyrkt av läroanstalten.
Av handlingar som är avfattade på något
annat språk än finska, svenska eller engelska
ska till ansökan fogas översättningar till finska, svenska eller engelska som översatts av
en auktoriserad translator i Finland eller i
någon annan EU- eller EES-stat.
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Den som avlagt examen utanför EU- eller
EES-området ska till ansökan om rätt att
utöva yrke foga en tillförlitlig utredning om
att beviset är riktigt.
En yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården är skyldig att genast meddela Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården sin personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet när han eller hon har fått
sådan.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan avvika från ovannämnda krav på handlingar, om sökanden är
en person som åtnjuter internationellt skydd
och om sökandens medborgarskap, identitet
och utbildning kan utredas tillförlitligt på något annat sätt. Av särskilda skäl kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården även i andra situationer avvika från
ovannämnda krav på handlingar.
— — — — — — — — — — — — —
14 b §
Handläggning av ansökan i vissa fall
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch 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 handlingar 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 unionens bestämmelser om erkännande tillämpas på
handläggningen av ansökan ska dock ansökan avgöras senast fyra månader efter det att
alla nödvändiga handlingar har mottagits.
14 c §
Godkännande av examen för läkare som fått
sin utbildning utanför EU- eller EES-området som utbildning som leder till läkaryrket i
Finland
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården fattar på ansökan beslut om
att examen för en läkare som fått sin utbildning utanför EU- eller EES-området ska god-
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kännas som utbildning som leder till läkaryrket, om läkarexamen uppfyller minimikraven. Till ansökan ska sökanden med avvikelse från 14 a § foga följande handlingar:
1) bevis på sökandens identitet och medborgarskap,
2) bevis på formella kvalifikationer eller
ett bevis över genomförd utbildning som ger
rätt att utöva läkaryrket,
3) om sökanden har beviljats rätt att utöva
läkaryrket i någon annan stat än i Finland, ett
intyg som den behöriga myndigheten i den
staten har utfärdat högst tre månader tidigare
över att denna rätt inte har begränsats eller
fråntagits på grund av grovt fel i yrkesutövningen eller av andra motsvarande skäl,
4) om sökanden har utövat läkaryrket i en
stat som inte för register över läkare, ett intyg
som den behöriga myndigheten i den staten
har utfärdat över att den inte registrerar läkare, eller någon annan tillförlitlig utredning
om saken, och
5) en tillförlitlig utredning om att examensbeviset och bilagorna till det är riktiga.
Om en kopia av en handling som avses i
1 mom. läggs fram, ska kopian vara officiellt
bestyrkt i Finland eller någon annan stat som
hör till Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Av handlingar som är avfattade på något annat språk
än finska, svenska eller engelska ska till ansökan fogas översättningar till finska,
svenska eller engelska som översatts av en
auktoriserad translator i Finland eller i någon
annan EU- eller EES-stat.
Sökanden kan inte fullgöra den tjänstgöring, genomföra de tilläggsstudier, genomgå
de förhör eller fullgöra den praktik för läkare
som Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården bestämmer förrän verket har
fattat beslut om godkännande av utbildningen.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan avvika från ovannämnda krav på handlingar, om sökanden är
en person som åtnjuter internationellt skydd
och om sökandens medborgarskap, identitet
och utbildning kan utredas tillförlitligt på något annat sätt. Av särskilda skäl kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården även i andra situationer avvika från
ovannämnda krav på handlingar.
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24 a §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
— — — — — — — — — — — — —
I registret införs följande uppgifter:
1) i fråga om en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet, registernummer, hemadress, uppgift om rätt att utöva
yrke och begränsning eller fråntagande av
denna rätt, tillstånd att utöva yrke och återkallelse av detta tillstånd eller rätt att använda
yrkesbeteckning för yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården och förbud att
använda denna samt uppgift om den utbildning som rätten eller tillståndet att utöva yrke
eller använda den skyddade yrkesbeteckningen grundar sig på,
— — — — — — — — — — — — —
5) namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet, registernummer och uppgift om när studierna har inletts och om genomförda studier i fråga om medicine, odontologie eller farmacie studerande som har
genomfört de studier som det föreskrivs om i
denna lag och i förordning av statsrådet som
utfärdats med stöd av den,
6) i fråga om en person som studerar till ett
sådant yrke för en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som kräver legitimering och mot vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har riktat en tillsynsåtgärd i form av anmärkning, disciplinär åtgärd
eller säkerhetsåtgärd, namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet och
hemadress samt uppgifter om den ovan avsedda tillsynsåtgärden.
De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten och uppgifter om en säkerhetsåtgärd som
avses i 6 punkten avförs ur registret tio år
efter det att den registrerade avlidit eller två
år efter det att det temporära eller sporadiska
tillhandahållandet av tjänster inom hälso- och
sjukvården som avses i 9 § har upphört. En
sådan anteckning i registret som avses i
2 mom. 2 punkten och uppgifter om en anmärkning eller disciplinär åtgärd som avses i
6 punkten avförs när tio år har förflutit från
det att beslutet eller avgörandet meddelades,

om inte längre tid för avförande av anteckningen bestäms i matrikellagen (1010/1989).
En uppgift om straff ska avföras också när
straffbarheten för den gärning för vilken
straffet har dömts ut har blivit upphävd. De
uppgifter som avses i 2 mom. 5 punkten
avförs när personen har beviljats rätt att utöva
läkar-, tandläkar-, provisors- eller farmaceutyrket som legitimerad yrkesutbildad person eller när tio år har förflutit sedan studierna inleddes.
I centralregistret införs också vid behov
uppgift om att den yrkesutbildade personen
reserverats för förberedelser för undantagsförhållanden
enligt
beredskapslagen
(1552/2011) på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning.
24 b §
Utlämnande av uppgifter ur centralregistret
över yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården
— — — — — — — — — — — — —
Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet
(621/1999) kan Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården oberoende av sekretessbestämmelserna till myndigheter och
till arbetsgivare och verksamhetsenheter för
hälso- och sjukvården lämna ut uppgifter om
sådana påföljder för brott som avses i 24 a §
2 mom. 2 punkten i denna lag för bedömning
av lämpligheten i anslutning till arbetet.
— — — — — — — — — — — — —
25 §
Utredning av yrkesutövningens ändamålsenlighet
Finns det grundad anledning att misstänka
att en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården på grund av sjukdom, missbruk
av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga
eller av någon annan motsvarande orsak är
oförmögen att utöva sitt yrke, kan Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
ålägga honom eller henne att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus (utredning av den yrkesmässiga funk-
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tionsförmågan och hälsotillståndet). Kostnaderna för utredningen av den yrkesmässiga
funktionsförmågan och hälsotillståndet ersätts av statens medel.
Finns det grundad anledning att misstänka
att en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården har bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ålägga
honom eller henne att genomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller genomgå förhör
för utredande av hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper (utredning
av yrkesskickligheten). Kostnaderna för utredningen av yrkesskickligheten ersätts av
statens medel.
Om en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården motsätter sig en utredning enligt 1 eller 2 mom., kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att
utöva yrket eller återkalla det tillstånd att
utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person eller förbjuda en yrkesutbildad person med
skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
Finns det grundad anledning att misstänka
att en person som ansöker om rätt att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården, av de orsaker som nämns i 1 mom. är oförmögen att
utöva yrket i fråga, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården förutsätta att sökandens yrkesmässiga funktionsförmåga och hälsotillstånd utreds med hjälp
av läkarundersökning eller undersökningar på
sjukhus.
Finns det grundad anledning att misstänka
att en person som ansöker om rätt att utöva
yrke för en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården, har bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper, kan Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården förutsätta att sökandens yrkeskunskaper utreds
med hjälp av arbetsprövning, arbetsprov eller
förhör.
Om den som ansöker om rätt att utöva yrke
för en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården motsätter sig en utredning enligt 4
eller 5 mom., kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården avslå ansökan. Kostnaderna för utredningen av den yr-
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kesmässiga funktionsförmågan, hälsotillståndet eller yrkesskickligheten hos en person
som ansöker om rätt att utöva yrke ersätts
inte av statens medel.
27 §
Brott i samband med yrkesutövningen
Om en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården har dömts till fängelsestraff
för ett brott som har begåtts i samband med
yrkesutövningen och domstolens dom har
vunnit laga kraft och om det av de med
brottet sammanhängande omständigheterna
framgår att personen i fråga är ovärdig det
förtroende som han eller hon bör åtnjuta, kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid
frånta en legitimerad yrkesutbildad person
rätten att utöva yrket eller för viss tid eller,
om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid återkalla det tillstånd att
utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad
person eller för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid
förbjuda en yrkesutbildad person med skydad
yrkesbeteckning att använda i förordning
nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården.
— — — — — — — — — — — — —
Redan innan domstolens dom, varigenom
en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har dömts till fängelsestraff, avsättning
eller skiljande från tjänsteutövning har vunnit
laga kraft, kan Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket
eller återkalla det tillstånd att utöva yrket som
beviljats en yrkesutbildad person eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad
yrkesbeteckning att använda i förordning
nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården.
28 §
Oförmögenhet att utöva yrke
Är en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården på grund av sjukdom, missbruk av
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rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller
någon annan motsvarande orsak eller på grund
av på annat sätt med fog konstaterad brist på
yrkesskicklighet oförmögen att vara verksam
som yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården, kan Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården besluta om åtgärder som avses i 26 §.
29 §

stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården begränsa en legitimerad yrkesutbildad persons rätt att utöva yrket, eller frånta
honom eller henne denna rätt. Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården kan
återkalla tillståndet att utöva yrket eller frånta
en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning rätten att använda yrkesbeteckningen i fråga på den yrkesutbildade personens egen begäran.

Temporära säkerhetsåtgärder

32 §

Vid behandlingen av ärenden som avses i
25—28 § kan Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården vid behov temporärt förbjuda en legitimerad yrkesutbildad
person att utöva yrket eller temporärt begränsa rätten att utöva yrket eller temporärt
återkalla det tillstånd att utöva yrket som
beviljats en yrkesutbildad person eller temporärt förbjuda en yrkesutbildad person med
skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Återställande av rätt eller tillstånd att utöva
yrke eller av rätt att använda yrkesbeteckning

30 §
Överföring av journalhandlingar till en
hälsovårdscentral
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan, då det vidtar en säkerhetsåtgärd enligt denna lag, av särskilda skäl
bestämma att en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som varit verksam som
självständig yrkesutbildad person ska överlämna journalhandlingarna till hälsovårdscentralen på den ort där han eller hon utövat sitt
yrke för att där omhänderhas som ett fristående arkiv.

Om en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården för en viss tid eller tills vidare
har fråntagits rätten att utöva yrket eller om
denna rätt har begränsats eller om yrkesutövningen har förbjudits, om hans eller hennes
tillstånd att utöva yrket har återkallats eller
om han eller hon har förbjudits att använda i
förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, kan personen i fråga hos Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården på
nytt ansöka om återställande av rätt att utöva
yrket eller slopande av begränsningen av
denna rätt, återställande av tillstånd att utöva
yrket eller återställande av rätt att använda i
förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, om den omständighet som ledde till att
rätten att utöva yrket fråntogs eller begränsades, tillståndet att utöva yrket återkallades
eller användningen av yrkesbeteckning förbjöds inte längre föreligger.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

33 §

Fråntagande av rätt eller indragning av tillstånd att utöva yrke eller fråntagande av rätt
att använda yrkesbeteckning på egen begäran av en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården

Skriftlig varning

Om en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården själv begär det, kan Till-

Har en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården vid utövningen av yrket
handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller i
sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse och är felaktigheten
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eller försummelsen inte sådan att han eller
hon ska åtalas vid domstol, kan Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
ge honom eller henne en skriftlig varning.
37 §
Avslag på ansökan om rätt att utöva yrke
eller använda yrkesbeteckning
Om en sökande uppfyller de krav som
anges i 4 §, 5 § 1 mom., 6—8 §, 10 § 1 mom.
eller 11 eller 12 §, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården avslå
en ansökan endast på sådan grund enligt vilken en legitimerad yrkesutbildad persons rätt
att utöva sitt yrke kan begränsas eller fråntas
eller en yrkesutbildad person med skyddad
yrkesbeteckning kan förbjudas att använda i
förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården.

38 §
Hörande
Innan ett ärende som avses i 25—28 §
avgörs slutligt ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bereda den
yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som saken gäller tillfälle att ge en
förklaring i saken.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården kan höra sakkunniga innan
ett ärende enligt 1 mom. avgörs.
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40 b §

Skyldighet att meddela domstolsavgöranden
Domstolen ska utan dröjsmål tillställa Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en kopia av ett beslut genom vilket
domstolen har påfört en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården bötes-, fängelseeller något annat straff för ett brott som den
yrkesutbildade personen inom hälso- och
sjukvården har gjort sig skyldig till i samband med sin yrkesutövning.
42 §
Kungörelse i den officiella tidningen
I fråga om begränsning och fråntagande
av, förbud mot och återställande av rätt att
utöva yrke, återkallande och återställande av
tillstånd att utöva yrke eller förbud mot och
återställande av rätt att använda i förordning
nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utan dröjsmål införa en kungörelse i
den officiella tidningen.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
På en ansökan av en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården som gäller beviljande av rätt att utöva yrke och som har
väckts före lagens ikraftträdande tillämpas
den lag som gällde vid ikraftträdandet.
På tjänstgöring, tilläggsstudier och förhör
som Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården har bestämt om före lagens
ikraftträdande tillämpas den lag som gällde
vid ikraftträdandet.
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