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518/2020

Lag
om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 3 § 1 och 11 punkten,

22 § 5 mom. och 24 § samt
fogas till 3 § en ny 12 punkt och till lagen nya 4 a och 26 a § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) reglerat yrke en tjänst eller uppgift där specifika i lagstiftningen föreskrivna yrkes-

kvalifikationer krävs av den som tillträder eller utövar tjänsten eller uppgiften,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11) europeiskt yrkeskort ett elektroniskt bevis på att yrkesutövaren uppfyller alla de för-
utsättningar som krävs för att temporärt och tillfälligt tillhandahålla tjänster eller på att yr-
kesutövarens yrkeskvalifikationer har erkänts för etablering,

12) yrkespraktik en period med praktik som sker under uppsikt, förutsatt att det utgör
ett villkor för tillträde till och utövande av ett reglerat yrke, och som kan äga rum under
eller efter en avslutad utbildning som leder till examen.

4 a §

Verkan av erkännandet

Den person som har fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer har rätt att i
Finland börja utöva det yrke som personen har behörighet för i sin ursprungsmedlemsstat
samt rätt att utöva yrket på samma villkor som personer som förvärvat yrkeskvalifikatio-
ner i Finland.

Det yrke som sökanden önskar utöva är detsamma som sökanden är behörig för i sin
ursprungsmedlemsstat, om det rör sig om jämförbara verksamheter.

Bestämmelser om beviljande av partiell rätt att utöva yrke finns i 8 §.

22 §

Behandling av uppgifter om ett europeiskt yrkeskort

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid behandlingen av personuppgifter som ingår i det europeiska yrkeskortet och i

IMI-akterna betraktas ovan i 16 § 1 mom. avsedda behöriga myndigheter som sådana
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personuppgiftsansvariga som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

24 §

Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019).

Om ett beslut enligt denna lag inte har fattats inom föreskriven tid, får sökanden anföra
besvär i den ordning som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och vilka då
anses gälla ett avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har fattats
om ansökan.

26 a §

Erkännande av yrkespraktik

Om tillträde till ett reglerat yrke kräver en avslutad yrkespraktik, ska den behöriga myn-
digheten vid behandling av en ansökan om tillstånd att få utöva det reglerade yrket erkän-
na den yrkespraktik som förvärvats i en annan medlemsstat, förutsatt att praktiken svarar
mot de riktlinjer som avses i 2 mom., och beakta de yrkespraktiker som förvärvats i ett
tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra riktlinjer för hur den yrkespraktik som
förvärvas i en annan medlemsstat eller i tredjeland ska organiseras och erkännas, samt för
handledarens roll i samband med yrkespraktiken.

Närmare bestämmelser om varaktigheten av den del av yrkespraktiken som kan avläg-
gas utomlands får utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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