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VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA
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Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö
Uusi laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015, jäljempänä ammattipätevyyslaki) tulee voimaan 1.1.2016. Uusi laki kumoaa voimassa olevan lain ammattipätevyyden tunnustamisesta (1093/2007) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta (1207/2007). Tämän vuoksi on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus, jossa säädettäisiin hakemuksen liitteistä, sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta.
Asetus liittyy osaltaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin
2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU kansalliseen täytäntöönpanoon.
Asetuksenantovaltuuksista säädetään ammattipätevyyslain 7 §:n 6 momentissa ja
12 §:n 4 momentissa.
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Yksityiskohtaiset perustelut

1 § Hakemuksen liitteet
Ammattipätevyyslain 12 §:n 1 momentin mukaan ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen voi vaatia hakemuksen liitteeksi jäljennökset asiakirjoista
ja todistuksista, jotka koskevat hakijan kansalaisuutta, koulutusta, ammattikokemusta, nuhteettomuutta, terveyttä, vakavaraisuutta ja ammatinharjoittamisoikeutta. Mainitun pykälän 4 momentin mukaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja todistuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen lista vaadittavista asiakirjoista perustuu ammattipätevyysdirektiivin liitteeseen VII.
2 § Sopeutumisaika
Ammattipätevyyslain 7 §:ssä säädetään siitä, että toimivaltainen viranomainen voi
asettaa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä vaatimuksen ns. korvaavien toimenpiteiden eli kelpoisuuskokeen tai enintään kolme vuotta kestävän sopeutumisajan
suorittamisesta, jos hakijan saaman koulutuksen sisältö on olennaisesti erilainen kuin
vastaavan kansallisen koulutuksen sisältö. Näin ollen yksinomaan se, että säänneltyyn ammattiin kuuluu ammattitoimintaa, joka ei sisälly vastaavaan ammattiin hakijan kotijäsenvaltiossa, ei ole peruste vaatia korvaavien toimenpiteiden suorittamista.
Ammattitoiminnan erot voivat kuitenkin osaltaan olla perusteena sille, että hakijalle
asetetaan laajemmat korvaavat toimenpiteet kuin tilanteessa, jossa vain koulutusten
sisällöt eroavat toisistaan.
Ammattipätevyyslain 3 §:n 5 kohdan mukaisesti sopeutumisajalla tarkoitetaan säännellyn ammatin harjoittamista Suomessa kyseisen ammatin pätevän harjoittajan valvonnassa. Sopeutumisajan suorittamiseen voi myös liittyä koulutusta.

2
Ammattipätevyyslain 13 §:n 2 momentin mukaisesti toimivaltainen viranomainen tekee ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen, jos hakijalle asetetaan vaatimus korvaavista toimenpiteistä. Kun korvaavat toimenpiteet on suoritettu hyväksytysti, toimivaltainen viranomainen tekee hakemuksen perusteella lopullisen tunnustamispäätöksen. Lopullista tunnustamispäätöstä koskevan hakemuksen tulee sisältää
tarvittavat tiedot korvaavien toimenpiteiden suorittamisesta.
Asetuksen sopeutumisaikaa koskevan pykälän tarkoituksena on antaa toimivaltaisille
viranomaisille mahdollisuus edellyttää päätöksentekonsa tueksi riittävät selvitykset
sopeutumisajan suorittamisesta ja valvonnasta. Toimivaltaisella viranomaisella olisi
pykälän perusteella mahdollisuus edellyttää esimerkiksi, että sopeutumisajan suorittamista ja siihen liittyvää arviointia koskevassa todistuksessa olisi maininta hakijan
suomen- tai ruotsinkielisestä tehtävänimikkeestä sopeutumisaikana.
3 § Kelpoisuuskoe
Ammattipätevyyslain 7 §:ssä säädetään siitä, että toimivaltainen viranomainen voi
asettaa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä vaatimuksen ns. korvaavien toimenpiteiden eli kelpoisuuskokeen tai enintään kolme vuotta kestävän sopeutumisajan
suorittamisesta, jos hakijan saaman koulutuksen sisältö on olennaisesti erilainen kuin
vastaavan kansallisen koulutuksen sisältö. Näin ollen yksinomaan se, että säänneltyyn ammattiin kuuluu ammattitoimintaa, joka ei sisälly vastaavaan ammattiin hakijan kotijäsenvaltiossa, ei ole peruste vaatia korvaavien toimenpiteiden suorittamista.
Ammattitoiminnan erot voivat kuitenkin osaltaan olla perusteena sille, että hakijalle
asetetaan laajemmat korvaavat toimenpiteet kuin tilanteessa, jossa vain koulutusten
sisällöt eroavat toisistaan.
Pykälässä säädettäisiin kelpoisuuskokeesta pääsääntöisesti nykyistä vastaavasti.
Pykälässä säädettäisiin kelpoisuuskokeen toimeenpanijasta niin, että kelpoisuuskokeen toimeenpanisi taho, jolla on lainsäädäntöön perustuva toimivalta antaa todistus
kyseiseen ammattiin tai tehtävään kansallisesti vaadittavan koulutuksen tai tutkinnon
suorittamisesta. Pykälä ei estä sitä, että kelpoisuuskoe järjestetään tarvittaessa esimerkiksi yliopiston eri tiedekuntien tai eri yliopistojen yhteistyönä. Kokeen toimeenpanijana toimii kuitenkin yksi taho, joka antaa todistuksen kelpoisuuskokeen suorittamisesta.
Pykälästä poistettaisiin kuitenkin säännös, jonka mukaan kelpoisuuskoe suoritetaan
suomen tai ruotsin kielellä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Päätöksenteossa on
osoittautunut hankalaksi määritellä, mitä ovat ne erityiset syyt, joiden perusteella
muulla kuin kansallisella kielellä järjestettävä kelpoisuuskoe voidaan hyväksyä. Hakijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että jos vieraskielinen kelpoisuuskoe on tarjolla, sen tulisi olla kenen tahansa kyseiseen ammattipätevyyteen ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneen suoritettavissa riippumatta tutkinnon suoritusmaasta tai hakijan kielitaustasta tai työtilanteesta hakemushetkellä.
Hallituksen esityksessä laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 22/2015 vp) todetaan ammattipätevyyslain 7 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa seuraavaa:” Lähtökohtaisesti korkeakoulu tai muu taho järjestää
kelpoisuuskokeet opetus- ja tutkintokielellään. Jos kyseisen ammattipätevyyden voi
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Suomessa hankkia myös vieraalla kielellä, voidaan katsoa perustelluksi tarjota mahdollisuus suorittaa kelpoisuuskoe kyseisellä vieraalla kielellä. Tällöin kelpoisuuskokeen järjestää taho, joka tarjoaa pätevyyteen johtavaa koulutusta tai tutkintoa vieraalla kielellä.” Hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi toimivaltaisen viranomaisen tulisi tiedottaa hakijoille päätöksenteon yhteydessä, mikäli päätöksessä
edellytetyn kelpoisuuskokeen voi suorittaa englannin kielellä.
Yliopistot ovat antaneet Opetushallitukselle palautetta siitä, että niiden tulisi voida
edellyttää opettajien kelpoisuuskokeen suorittajia osoittamaan kielitaitonsa kelpoisuuskokeen suorituskielessä kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Perusteluna
yliopistot ovat esittäneet muun muassa sen, että kokeet suoritetaan aidoissa opetustilanteissa. Lisäksi koesuorituksen arviointi on vaikeaa, jos suorittajan kielitaito on
riittämätön. Ammattipätevyysdirektiivin muutosten yhteydessä direktiivin kielitaitoa
koskevaa 53 artiklaa on täydennetty, mutta kielitaidon tarkastaminen ei edelleenkään
voi olla osa ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa päätöstä. Kelpoisuuskokeessa voidaan kuitenkin arvioida myös kielenhallintaa ammateissa, joissa riittävän kielenhallinnan voidaan katsoa olevan olennainen osa ammattitaitoa. Puutteellinen kielitaito voi olla peruste kelpoisuuskoesuorituksen hylkäämiselle. Kelpoisuuskokeen järjestäjät voivat ennakkoinformaatiossaan tiedottaa kokeen hyväksyttävän suorituksen
edellyttämästä kielitaidosta.
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Esityksen vaikutukset
Asetus on osa kokonaisuutta, jolla ammattipätevyysdirektiivin muutokset saatetaan
osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Opetushallituksesta saadun palautteen perusteella lopullista päätöstä koskevien hakemusten yhteydessä on nykyisin koettu ongelmalliseksi, että sopeutumisajan tehtävät on tietyissä tilanteissa kuvattu työnantajien laatimissa todistuksissa liian yleisellä
tasolla. Tällöin on voinut jäädä osin tulkinnanvaraiseksi, onko sopeutumisaika suoritettu siinä tehtävässä, johon kelpoisuus annetaan. Tällaisia tulkintaongelmia on syntynyt esimerkiksi tilanteissa, joissa hakija on työskennellyt vieraskielisessä ympäristössä kuten vieraskielisessä päivähoidossa, jossa ei välttämättä käytetä suomalaisten
kelpoisuusvaatimusten mukaisia tehtävänimikkeitä. Ehdotetuilla 2 §:n muotoiluilla
varmistetaan nykyistä paremmin se, että sopeutumisaika on suoritettu toimivaltaisen
viranomaisen ehdollisessa tunnustamispäätöksessä edellyttämän mukaisesti.

4

Asian valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä ja siitä on pyydetty lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, Opetushallitukselta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta sekä yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Lausuntokierroksen jälkeen muistiota on täydennetty 3 §:n perustelujen osalta.
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Voimaantulo
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

