Sivistysvaliokunta
00102 Eduskunta

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan
direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
annetun lain muuttamisesta
Viite: HE 56/2020 vp / Asiantuntijapyyntö

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta
Sivistysvaliokunnalle.
23.3.2020 Unifi lausui esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavaa:
Luonnos hallituksen esitykseksi ammattipätevyyden tunnustamista koskevan
direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä
laiksi
ulkomailla
suoritettujen
korkeakouluopintojen
tuottamasta
virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta ovat perusteltuja ja
kannatettavia.
Muutosten tekeminen tukee suomalaisen lainsäädännön tarkentamista
komission antamien lausuntojen mukaisiksi. Ammatillisen harjoittelun
lisääminen ammattipätevyyden säännöksiin selkeyttää tunnistamista. Lisäksi
teknisluontoisten muutosten tekeminen täsmentää aikaisempia lainsäädännön
kirjauksia.
Unifi esittää lisäksi seuraavat tarkennukset ja huomiot.
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
3§ 12) ”ammatillisella harjoittelulla valvottua määräaikaista ammatin
harjoittamista, joka on edellytyksenä säännellyn ammatin harjoittamisen
aloittamiselle ja ammatin harjoittamiselle ja joka voidaan suorittaa tutkintoon
johtavan koulutuksen aikana tai sen jälkeen.” ehdotetaan muutettavaksi
seuraavasti: ”ammatillisella harjoittelulla ohjattua määräaikaista ammatin
harjoittamista, joka on edellytyksenä säännellyn ammatin harjoittamisen
aloittamiselle ja ammatin harjoittamiselle ja joka voidaan suorittaa tutkintoon
johtavan koulutuksen aikana tai sen jälkeen.”
Perusteluna ehdotukselle esitetään, että terveydenhuollon säännellyn ammatin
harjoittaminen on aina valvottua (työnantaja, Valvira, AVI), ei vain
harjoitteluvaiheessa.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
8§ Ehdotus tarkentaa yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvan myös
erikoishammaslääkärit ja erikoislääkärit. Mikäli lakimuutos jostain syystä nostaisi
hakemusten määrää, Valvira nojautunee päätöksissään yliopistojen
lääketieteellisten tiedekuntien asiantuntemukseen erikoistumiskoulutusten
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sisällössä sekä mahdollisten kelpoisuuskokeiden järjestämisessä. Tämä olisi
hyvä ottaa huomioon esityksen perusteluissa ja huomioida tarvittaessa myös
resursoinnissa.
Nyt lausuttavana olevassa HE:ssa todetaan, että ”Unifi ja Arene ovat ehdottaneet
täsmennyksiä muutaman säännöksen sanamuotoihin. Ammattipätevyyden tunnustamista
koskevan lakiehdotuksen 3 §:n 12 kohta ja 26 a §:n 2 momentin muotoilut vastaavat kuitenkin
suoraan muutosdirektiivin tekstiä, eikä lausunnoissa tehtyjä ehdotuksia ole tämän vuoksi
otettu huomioon.” Lausuntojen jälkeen esitysehdotukseen on tehty muutoksia
oikeusministeriön lausunnon perusteella.
Unifi kiittää lausuntopalautteen käsittelystä ja toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa
muutoksiin, jotka esitykseen on tehty oikeusministeriön lausunnon perusteella.
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