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Lausuntopyyntö asiassa OKM/54/010/2018. 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 2.11.2018 pyytänyt Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) antamaan lausuntonsa luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta. 
 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ehdotetaan kahta lä-
hinnä teknisluontoista muutosta. Lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka 
perusteella eurooppalainen ammattikortti katsotaan myönnetyksi paitsi silloin, 
kun vastaanottava jäsenvaltio ei tee päätöstä asiasta määräajassa, myös sil-
loin, kun se ei järjestä kelpoisuuskoetta määräajassa. Säännöksen lisäämisel-
lä ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EY saatetaan kokonaisuudessaan kan-
sallisesti voimaan. Toinen muutos koskee ammattipätevyyden tunnustamises-
ta annetun lain 30 §:n siirtymäsäännöksiä. Tämä muutos ei ole kuitenkaan 
Valviran kannalta oleellinen. 
 

Valviran lausunto 
 
Valvira pitää ehdotettua muutosta kannatettavana. Ammattipätevyyden tun-
nustamisesta annettuun lakiin ehdotetut muutokset vastaavat ammattipäte-
vyysdirektiivin 2005/36/EY eurooppalaista ammattikorttia koskevia säännök-
siä ja tällä muutoksella ammattipätevyysdirektiivi saatetaan kokonaisuudes-
saan kansallisesti voimaan. Asian valmistelussa on tehty hyvää yhteistyötä 
OKM:n ja Valviran välillä. 
 
Valvira haluaa kuitenkin tuoda esille, että lausuntopyynnössä mainittu määrä-
aika kelpoisuuskokeen järjestämiselle on yksi kuukausi siitä, kun Valvira on 
tehnyt päätöksen kelpoisuuskokeen vaatimisesta. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että kelpoisuuskokeesta saatu tulos on oltava Valviran käytössä 
kuukauden sisään kelpoisuuskokeen vaatimisesta ja Valviran on lisäksi tä-
män kuukauden sisällä tehtävä päätös ammattikortin myöntämisestä (myön-
teinen tai kielteinen päätös). Muussa tapauksessa eurooppalainen ammatti-
kortti katsotaan myönnetyksi ja se lähetetään ammattipätevyyden haltijalle 
automaattisesti IMI-järjestelmän välityksellä. 
 
Valvira toteaa, että toistaiseksi ei ole ollut tilannetta, jossa eurooppalaista 
ammattikorttia hakevalle henkilölle olisi ollut tarpeen tehdä päätös kelpoi-
suuskokeen vaatimiseksi. Valvira toteaa, että tällaisen tarpeen ilmaantuessa 
kelpoisuuskokeen järjestäminen ja sen perusteella ammattikorttia koskevan 
päätöksen tekeminen määrätyssä kuukauden määräajassa voi osoittautua 
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hyvin haasteelliseksi. Kelpoisuuskoetta järjestävillä oppilaitoksilla on tässä 
prosessissa hyvinkin suuri rooli, ja ammattikorttia koskevan prosessin saat-
taminen onnistuneesti määräajassa loppuun vaatii tiivistä ja ennakoivaa yh-
teistyötä Valviran ja oppilaitosten välillä. 
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