EV 60/2005 vp — HE 59/2005 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 59/2005 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 7/2005 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetuin lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain
(559/1994) 5 § ja 11 §:n 1 momentti seuraavasti:
5§
Oikeus harjoittaa eräitä muita terveydenhuollon ammatteja laillistettuna ammattihenkilönä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoitajan, kätilön,
terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja hammasteknikon
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, joka on
suorittanut asianomaiseen ammattiin johtavan
koulutuksen Suomessa, taikka Suomen tai jonkin muun ETA-valtion kansalaiselle, joka on
HE 59/2005 vp
StVM 7/2005 vp

suorittanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. Lisäksi vaaditaan, että asianomainen on
osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
11 §
Oikeus harjoittaa muita kuin 9 ja 10 §:ssä tarkoitettuja terveydenhuollon ammatteja laillistettuna ammattihenkilönä sekä ammattinimikkeen
käyttöoikeus
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden Suomessa harjoittaa
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psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan,
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja
hammasteknikon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Suomen tai jonkin muun ETA-valtion kansalaiselle, jolle jossakin muussa ETAvaltiossa saadun koulutuksen perusteella on siinä valtiossa myönnetty tai jolla on muualla suoritetun koulutuksen perusteella jossakin muussa
ETA-valtiossa hyväksytty ETA-sopimuksessa
tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa vastaavaksi määritelty koulutuksesta annettu asiakirja,
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joka asianomaisessa valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin ammatteihin.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla hammashuoltajiksi laillistettujen ammattihenkilöiden ammattinimike
muutetaan lain voimaan tullessa suuhygienistiksi.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

