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L a g

312/2011

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

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 4, 6 och

11 §, 24 a § 2 mom. och 40 a §,
sådana de lyder, 4, 6 och 11 § i lag 1200/2007, 24 a § 2 mom. i lagarna 1550/2009 och

433/2010 samt 40 a § i lag 46/2009, som följer:

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 Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården på
ansökan rätt att utöva läkar- eller tandläkaryr-
ket som legitimerad yrkesutbildad person.

En person som i Finland avlagt en examen
som avses i förordning av statsrådet beviljas
av Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården på ansökan rätt att utöva
specialist- eller specialtandläkaryrket som le-
gitimerad yrkesutbildad person.

I fråga om särskild allmänläkarutbildning

som avses i Europeiska unionens bestämmel-
ser om erkännande föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet.

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 Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården på ansökan rätt att i Finland
utöva läkar- eller tandläkaryrket som legiti-
merad yrkesutbildad person.
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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
unionens bestämmelser om erkännande avsett
bevis på formella kvalifikationer som i staten
i fråga krävs för erhållande av rätt att utöva
specialist- eller specialtandläkaryrket, bevil-
jas av Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården på ansökan rätt att i
Finland utöva specialist- eller specialtandlä-
karyrket som legitimerad yrkesutbildad per-
son inom de specialistkompetensområden för
läkare och tandläkare som nämns i unionens
bestämmelser om erkännande och som gäller
i Finland.

I denna lag avses med unionens bestäm-
melser om erkännande bestämmelserna i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer, nedan yrkeskvalifikationsdirektivet,
och de bestämmelser i kommissionens för-
ordningar som ansluter sig till genomförandet
av direktivet.

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 Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården godkänd utbild-
ning som leder till läkar- eller tandläkaryrket
och som har visat att han eller hon uppfyller
eventuella andra kompetenskrav som före-
skrivs genom förordning av statsrådet, bevil-
jas av Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården på ansökan rätt att i
Finland utöva yrket i fråga som legitimerad
yrkesutbildad person.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården beviljar på ansökan rätt att i
Finland utöva specialist- eller specialtandlä-
karyrket som legitimerad yrkesutbildad per-
son inom de specialistkompetensområden
som gäller i Finland för en medborgare i en
EU- eller EES-stat som har genomgått sådan
motsvarande utbildning i en stat utanför EU
eller EES som Tillstånds- och tillsynsverket

för social- och 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 Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården
godkänd utbildning och som har visat att han
eller hon uppfyller eventuella andra kompe-
tenskrav som föreskrivs genom förordning av
statsrådet, beviljas av Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården på ansökan
rätt att i Finland utöva ett i 5 § 1 mom. avsett
yrke som legitimerad yrkesutbildad person.
En medborgare i en EU- eller EES-stat som i
en stat utanför EU eller EES har genomgått
en utbildning som Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården har godkänt,
beviljas på motsvarande sätt av Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
på ansökan rätt att i Finland använda en i
förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteck-
ning för en yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården.

Trots bestämmelserna i 1—3 mom. bevil-
jar Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården på ansökan rätt att i Finland
utöva ett i 4 § eller 5 § 1 mom. avsett yrke
som legitimerad yrkesutbildad person eller
rätt att i Finland använda en i förordning av
statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den för den som är medborgare i en EU- eller
EES-stat och som på grundval av den utbild-
ning han eller hon har genomgått i en stat
utanför EU eller EES i någon annan EU- eller
EES-stat än Finland har beviljats rätt att
utöva yrket i fråga, under förutsättning 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.

24 a §

Centralregistret över yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården

— — — — — — — — — — — — —
I registret införs följande uppgifter:
1) i fråga om en yrkesutbildad person inom
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hälso- och sjukvården namn, personbeteck-
ning, registernummer, hemadress, uppgift om
rätt att utöva yrke och begränsning eller från-
tagande 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 för-
bud att använda denna samt uppgift om den
utbildning som rätten eller tillståndet att
utöva yrke eller använda den skyddade yrkes-
beteckningen grundar sig på,

2) avgöranden av Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården eller regi-
onförvaltningsverket som innehåller konsta-
teranden av felaktigheter, försummelser eller
klandervärt förfarande i den yrkesutbildade
personens yrkesutövning samt uppgifter om
varningar, bötes- eller fängelsestraff, avsätt-
ning eller avstängning från tjänsteutövning
som har samband med yrkesutövningen,

3) identifikationskod, uppgift om rätt att
vara verksam som specialist och specialtand-
läkare och om den utbildning som denna rätt
grundar sig på, uppgift om av läkare genom-
gången särskild allmänläkarutbildning eller
motsvarande utbildning, uppgift om specia-
listkompetens som innehas av en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården och
om den utbildning som denna kompetens
grundar sig på samt uppgift om den verksam-
hetsenhet inom hälso- och sjukvården där en
sjukskötare har begränsad rätt att förskriva
läkemedel,

4) uppgift om rätt att vara verksam som
sjömansläkare enligt 1 § i lagen om godkän-
nande av läkare som sjömansläkare
(47/2009) och om den utbildning som rätten
grundar sig på samt om sjömansläkarens ar-
betsplats med kontaktuppgifter,

5) namn, personbeteckning, registernum-
mer och uppgift om när studierna har inletts
och om genomförda studier i fråga om medi-
cine, odontologie eller farmacie studerande
som har genomfört de studier som det före-
skrivs om i denna lag och i förordning av
statsrådet som utfärdats med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — —

40 a §

Meddelande av uppgifter om medicine, odon-
tologie och farmacie studerande samt om
dem som genomgått särskild allmänläkarut-

bildning

Universitet med undervisning i medicin,
odontologi och farmaci ska lämna Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
namn och personbeteckning och uppgift om
när studierna har inletts och om genomförda
studier i fråga om sådana medicine, odonto-
logie och farmacie studerande som har ge-
nomfört de studier som det föreskrivs om i
denna lag och i förordning av statsrådet som
utfärdats med stöd av den. För medicine stu-
derande ska det uppges separat om de har
genomfört studierna för de första fyra studie-
åren och separat om de har genomfört studi-
erna för fem första studieåren.

Universitet med undervisning i medicin
ska lämna Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården namn och personbe-
teckning i fråga om sådana läkare som har
genomgått särskild allmänläkarutbildning
som det föreskrivs om i denna lag och i
förordning av statsrådet som utfärdats med
stöd av den.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården inför på basis av anmälan i
det register som avses i 24 a § läkare som har
genomgått särskild allmänläkarutbildning el-
ler motsvarande utbildning i någon annan
EU- eller EES-stat. Anmälan ska innehålla
uppgift om namn, personbeteckning och ge-
nomförda studier i fråga om den läkare som
har genomgått särskild allmänläkarutbild-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
Läkare som vid lagens ikraftträdande är

införda i Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovårdens centralregister över
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården enligt 24 a § och som har rätt att
utöva läkaryrket som legitimerade yrkesutbil-
dade personer under ledning och tillsyn av en
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legitimerad läkare med rätt att självständigt
utöva läkaryrket, förs utan särskild ansökan
in som legitimerade läkare i registret. Legiti-
merade allmänläkare förs vid lagens ikraftträ-
dande utan särskild ansökan in i registret som
legitimerade läkare som har genomgått sär-
skild allmänläkarutbildning eller motsva-
rande utbildning.

De bestämmelser som gällde före lagens
ikraftträdande iakttas i tillämpliga delar på
tandläkare vars utbildning inte har omfattat
en sex månaders fördjupad praktik.

Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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