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2. Jokaisen jäsenvaltion on, tämän kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, tunnustettava 

sellaisten jäsenvaltioiden kansalaisten muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, joissa 

arkkitehdin toiminnan aloittaminen ja sen harjoittaminen oli säänneltyä  

 

a) 1 päivänä tammikuuta 1995 Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta; 

 

b) 1 päivänä toukokuuta 2004 Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, 

Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta; 

 

c) 5 päivänä elokuuta 1987 muiden jäsenvaltioiden osalta; 

 

ja katsottava niiden antavan alueellaan samat oikeudet arkkitehdin ammattitoiminnan aloittamiseen 

ja sen harjoittamiseen arkkitehdin ammattinimikettä käyttäen kuin jäsenvaltion itsensä antamat 

muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat.  

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla todistuksilla on osoitettava, että niiden haltija on saanut 

oikeuden käyttää arkkitehdin ammattinimikettä viimeistään tuona päivänä ja on tosiasiallisesti 

harjoittanut kyseistä toimintaa mainittuja sääntöjä noudattaen yhtäjaksoisesti vähintään kolme 

vuotta todistuksen antamista edeltäneiden viiden vuoden aikana. 
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IV Luku 

 

Sijoittautumista koskevat yhteiset säännökset 

 

50 artikla 

 

Asiakirjat ja muodollisuudet 

 

1. Tehdessään päätöstä säännellyn ammatin harjoittamista koskevasta lupahakemuksesta tämän 

osaston mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia liitteessä 

VII lueteltujen asiakirjojen ja todistusten esittämistä. 

 

Liitteessä VII olevan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut asiakirjat eivät niitä esitettäessä saa 

olla kolmea kuukautta vanhempia. 

 

Jäsenvaltioiden, elinten ja muiden oikeushenkilöiden on huolehdittava, että annettuja tietoja 

käsitellään luottamuksellisina. 

 

2. Jos on aihetta epäilyksiin, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia jäsenvaltion toimivaltaisilta 

viranomaisilta vahvistusta kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa annettujen todistusten ja muodollista 

pätevyyttä osoittavien asiakirjojen aitoudesta sekä tarvittaessa vahvistusta siitä, että edunsaaja 

täyttää tämän osaston III luvussa tarkoitettujen ammattien osalta koulutukselle asetetut 

vähimmäisvaatimukset, jotka on vahvistettu 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 ja 46 artiklassa. 
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3. Jos on aihetta epäilyksiin silloin kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut 

3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellyn muodollista pätevyyttä osoittavan asiakirjan, johon 

liittyvä koulutus on suoritettu kokonaan tai osittain oppilaitoksessa, joka sijaitsee laillisesti toisen 

jäsenvaltion alueella, vastaanottavalla jäsenvaltiolla on oikeus tarkistaa sen jäsenvaltion, jossa 

kyseinen asiakirja on annettu, toimivaltaiselta elimeltä, 

 

a) onko siihen jäsenvaltioon, jossa kyseinen asiakirja on annettu, sijoittautunut oppilaitos 

hyväksynyt virallisesti koulutuksen antaneen oppilaitoksen oppikurssin;  

 

b) onko annettu muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja sama kuin se asiakirja, joka olisi 

annettu, jos koulutus olisi suoritettu kokonaan siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen asiakirja on 

annettu; ja 

 

c) antaako muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja samat ammatilliset oikeudet sen 

jäsenvaltion alueella, jossa kyseinen asiakirja on annettu. 

 

 

4. Jos vastaanottava jäsenvaltio edellyttää omilta kansalaisiltaan säännellyn ammatin 

harjoittamiseen ryhtymiseksi valan vannomista tai juhlallisen vakuutuksen antamista ja jos kyseisen 

valan tai vakuutuksen kaava ei sovellu muiden jäsenvaltioiden kansalaisten käytettäväksi, kyseisen 

jäsenvaltion on huolehdittava, että käytettävissä on asianomaisille sopiva vastaava valan tai 

vakuutuksen kaava. 

 



 
13781/2/04 REV 2  JEB/si,pk 101 
 DG C I   FI 

51 artikla 

 

Ammattipätevyyden tunnustamismenettely 

 

1. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle tämän 

esittämien asiakirjojen vastaanottamisesta sekä mahdollisista puuttuvista asiakirjoista kuukauden 

kuluessa asiakirjojen saapumisesta. 

 

2. Säännellyn ammatin harjoittamista koskevan lupahakemuksen tutkiminen on saatettava 

päätökseen mahdollisimman nopeasti ja siitä on annettava vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen päätös asianmukaisine perusteluineen kolmen kuukauden kuluessa 

kaikkien vaadittavien asiakirjojen esittämisestä. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa kuukaudella 

tämän osaston I ja II luvun mukaisissa tapauksissa. 

 

3. Päätökseen tai siihen, että päätöstä ei ole annettu määräajassa, on voitava hakea muutosta 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

52 artikla 

 

Ammattinimikkeen käyttö 

 

1. Jos tiettyyn ammattitoimintaan liittyvän ammattinimikkeen käyttö on vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa säännelty, muiden jäsenvaltioiden kansalaisten, joilla on lupa harjoittaa säänneltyä 

ammattia III osaston nojalla, on käytettävä vastaanottavan jäsenvaltion ammattinimikettä, joka siinä 

valtiossa vastaa kyseistä ammattia, sekä sen mahdollista lyhennettä. 
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2. Jos 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhdistys tai järjestö sääntelee ammattia vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden kansalaiset saavat käyttää kyseisen järjestön tai yhdistyksen antamaa 

ammattinimikettä tai sen lyhennettä ainoastaan, jos he todistavat olevansa järjestön tai yhdistyksen 

jäseniä. 

 

Jos yhdistys tai järjestö edellyttää jäsenyyden saamiseksi tiettyä pätevyyttä, se voi soveltaa tätä 

vaatimustaan ainoastaan tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin muiden jäsenvaltioiden 

kansalaisiin, joilla on ammattipätevyys. 

 

 

IV osasto 

 

Ammatin harjoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

 

53 artikla 

 

Kielitaito 

 

Ammattipätevyyden tunnustamisen edunsaajilla olisi oltava sellainen kielitaito, jota tarvitaan heidän 

ammattinsa harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
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54 artikla 

 

Tutkintonimikkeen käyttö 

 

Vastaanottavan jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaisille annetaan oikeus käyttää 

kotijäsenvaltion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen lyhennettä kotijäsenvaltion kielellä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 52 artiklan soveltamista. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että 

nimikkeen jäljessä on mainittava sen antaneen laitoksen tai tutkintolautakunnan nimi ja osoite. Siinä 

tapauksessa, että kotijäsenvaltion tutkintonimike voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekoittaa 

nimikkeeseen, joka vastaanottavassa valtiossa edellyttää lisäkoulutusta, jota edunsaaja ei ole 

suorittanut, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia edunsaajaa käyttämään kotijäsenvaltion 

tutkintonimikettä sopivassa muodossa, jonka vastaanottava jäsenvaltio määrää. 

 

55 artikla 

 

Sairausvakuutuslaitoksen antama hyväksyntä 

 

Jäsenvaltioiden, jotka asettavat alueellaan ammattipätevyyden hankkineille vaatimuksen, jonka 

mukaan sairausvakuutuslaitoksen hyväksynnän edellytyksenä on valmistavan harjoittelujakson 

suorittaminen tai ammattikokemus, on vapautettava tästä vaatimuksesta toisessa jäsenvaltiossa 

hankittua lääkärin ja hammaslääkärin ammattipätevyyttä osoittavien asiakirjojen haltijat, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan 

soveltamista. 
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V osasto 

 

Hallinnollinen yhteistyö ja täytäntöönpanovalta 

 

56 artikla 

 

Toimivaltaiset viranomaiset 

 

1. Vastaanottavan jäsenvaltion ja kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 

tiiviissä yhteistyössä ja huolehdittava keskinäisestä avunannosta tämän direktiivin soveltamisen 

helpottamiseksi. Niiden on varmistettava, että vaihdettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina. 

 

2. Vastaanottavan jäsenvaltion ja kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava 

tietoja hakijaan kohdistetuista kurinpitotoimista tai tälle määrätyistä rikosoikeudellisista 

seuraamuksista tai muista erityisistä vakavista seikoista, jotka todennäköisesti vaikuttavat tämän 

direktiivin mukaiseen toiminnan harjoittamiseen, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1 ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden 

suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2002/58/EY2 (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) tarkoitettua 

henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. 

 

                                                 
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 

N:o 1882/2003. 
2 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37. 
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Kotijäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus, ja sen viranomaisten on päätettävä 

tarvittavien tutkimusten laadusta ja laajuudesta sekä ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle 

kaikista toimenpiteistä, joihin ne ryhtyvät ilmoitettujen tietojen johdosta. 

 

3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viimeistään…*toimivaltaiset viranomaiset ja elimet, joilla 

on valtuudet antaa ja vastaanottaa muodollista pätevyyttä osoittavia asiakirjoja ja muita asiakirjoja 

tai tietoja, sekä ne viranomaiset ja elimet, joilla on valtuudet ottaa vastaan hakemuksia ja tehdä 

tässä direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä, ja annettava ne viipymättä muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle tiedoksi. 

 

4. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaistoiminnan 

yhteensovittamisesta vastaava henkilö ja ilmoitettava nimityksestä muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle. 

 

Yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden tehtävänä on: 

 

a) edistää tämän direktiivin yhdenmukaista soveltamista; 

 

b) kerätä kaikki tämän direktiivin soveltamisen kannalta aiheelliset tiedot ja erityisesti tiedot, 

jotka koskevat säänneltyjen ammattien harjoittamiseen ryhtymisen edellytyksiä 

jäsenvaltioissa. 

 

Edellä b alakohdassa tarkoitetun tehtävän täyttämiseksi yhteensovittamisesta vastaavat henkilöt 

voivat käyttää 57 artiklassa tarkoitettujen yhteystahojen palveluja. 

 

                                                 
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta. 
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57 artikla 

 

Yhteystahot 

 

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viimeistään…* yhteystaho, jonka tehtävänä on: 

 

a) toimittaa kansalaisille ja muiden jäsenvaltioiden yhteystahoille kaikki aiheelliset tiedot tämän 

direktiivin mukaisesta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja erityisesti ammatteja ja niiden 

harjoittamista koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, myös sosiaalilainsäädännöstä, sekä 

tarvittaessa ammattietiikkaan liittyvistä säännöistä; 

 

b) avustaa kansalaisia heille tämän direktiivin nojalla kuuluvien oikeuksien toteuttamisessa 

toimimalla tarvittaessa yhteistyössä muiden yhteystahojen ja vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

 

Komission pyynnöstä yhteystahojen on ilmoitettava komissiolle b alakohdan nojalla käsiteltyjen 

tapausten tuloksesta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia saatetaan niiden käsiteltäväksi. 

 

58 artikla 

 

Ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevä komitea 

 

1. Komissiota avustaa ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevä komitea, jäljempänä 

'komitea'. 

 

                                                 
*  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta. 
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

 

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi 

kuukaudeksi. 

 

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 

 

 

VI osasto 

 

Muut säännökset 

 

59 artikla 

 

Kertomukset 

 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle …päivän …kuuta…* jälkeen kahden vuoden 

välein kertomus käyttöön otetun järjestelmän soveltamisesta. Kyseisessä kertomuksessa on yleisten 

huomautusten lisäksi oltava tilastollinen yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvitys tärkeimmistä 

tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä ongelmista. 

 

2. Komissio laatii kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta joka viides vuosi …päivästä 

…kuuta…* alkaen. 

 

                                                 
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta. 
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60 artikla 

 

Poikkeuslauseke 

 

Jos jäsenvaltiolla on huomattavia ongelmia tämän direktiivin jonkin säännöksen soveltamisessa 

tietyillä aloilla, komissio tutkii näitä ongelmia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa. 

 

Komissio tekee tarvittaessa 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen, 

jossa jäsenvaltiolle annetaan määräajaksi lupa poiketa kyseisen säännöksen soveltamisesta. 

 

61 artikla 

 

Kumoaminen 

 

Kumotaan direktiivit 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 

78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY, 89/48/ETY, 

92/51/ETY, 93/16/ETY ja 1999/42/EY …päivästä …kuuta…* alkaen.  

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin, eikä kumoaminen 

vaikuta edellä mainittujen direktiivien perusteella annettuihin säädöksiin. 

 

                                                 
*  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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62 artikla 

 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja 

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …päivänä …kuuta…*. Niiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle viipymättä. 

 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 

viittaukset tehdään. 

 

63 artikla 

 

Voimaantulo 

 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

                                                 
*  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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64 artikla 

Osoitus 

 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

 

Tehty Brysselissä…päivänä…kuuta 

 

 

 Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 

 

________________________ 
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LIITE I 
Luettelo ammatillisista yhdistyksistä ja järjestöistä,  

 
jotka täyttävät 3 artiklan 2 kohdan edellytykset 

 

IRLANTI1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2 

3. The Association of Certified Accountants2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 
 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 
4. Chartered Association of Certified Accountants 
5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Irlannin kansalaiset ovat myös seuraavien Yhdistyneen kuningaskunnan yhdistysten ja 

järjestöjen jäseniä:  
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Koskee ainoastaan tilintarkastusta. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
8. Chartered Insurance Institute 
9. Institute of Actuaries 
10. Faculty of Actuaries 
11. Chartered Institute of Bankers 
12. Institute of Bankers in Scotland 
13. Royal Institution of Chartered Surveyors 
14. Royal Town Planning Institute 
15. Chartered Society of Physiotherapy 
16. Royal Society of Chemistry 
17. British Psychological Society 
18. Library Association 
19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 
21. Engineering Council 
22. Institute of Energy 
23. Institution of Structural Engineers 
24. Institution of Civil Engineers 
25. Institution of Mining Engineers 
26. Institution of Mining and Metallurgy 
27. Institution of Electrical Engineers 
28. Institution of Gas Engineers 
29. Institution of Mechanical Engineers 



 
13781/2/04 REV 2  JEB/si,pk 3 
LIITE I DG C I   FI 

30. Institution of Chemical Engineers 
31. Institution of Production Engineers 
32. Institution of Marine Engineers 
33. Royal Institution of Naval Architects 
34. Royal Aeronautical Society 
35. Institute of Metals 
36. Chartered Institution of Building Services Engineers 
37. Institute of Measurement and Control 
38. British Computer Society 

 

 

________________________ 
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LIITE II 

Luettelo 11 artiklan 4 kohdan b alakohdassa  
 

tarkoitetuista koulutusaloista, joilla on erikoisrakenne 

 

1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus 

Seuraava koulutus: 

Saksassa: 

– sairaanhoitaja –lasten sairaanhoito ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger") 

– lääkintävoimistelija ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)")1 

– toimintaterapeutti/työterapeutti("Beschäftigungs-und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut") 

– puheterapeutti ("Logopäde/Logopädin") 

– ortoptisti ("Orthoptist(in)") 

                                                 
1 Ammattinimike "Krankengymnast(in)" on korvattu 1 päivästä kesäkuuta 1994 alkaen 

nimikkeellä "Physiotherapeut(in)". Tämän ammatin harjoittajat, jotka ovat saaneet 
tutkintotodistuksen ennen kyseistä päivää, voivat halutessaan käyttää edelleen nimikettä 
"Krankengymnast(in)". 
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– valtion hyväksymä lastenhoitaja ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)") 

– valtion hyväksymä kuntoutusohjaaja ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)") 

– laboratorioapulainen ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)") 

– röntgenapulainen ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)") 

– funktionaalisen diagnostiikan alan avustaja ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) für 

Funktionsdiagnostik") 

– eläinlääkintäavustaja ("veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)") 

– ravitsemusavustaja ("Diätassistent(in)") 

– tekninen apteekkiapulainen ("Pharmazieingenieur"), koulutus hankittu ennen 31 päivää 

maaliskuuta 1994 entisessä Saksan demokraattisessa tasavallassa tai uusien 

osavaltioiden (Länder) alueella 

– sairaanhoitaja – psykiatrinen hoito ("Psychiatrische(r) 

Krankenschwester/Krankenpfleger") 

– puheterapeutti ("Sprachtherapeut(in)"). 
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Tšekin tasavallassa: 

– hoitoalan avustava henkilö ("Zdravotnický asistent") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta keskiasteen 

terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. 

– ravitsemusalan avustava henkilö ("Nutriční asistent") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta keskiasteen 

terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. 

Italiassa: 

– hammasteknikko ("odontotecnico") 

– optikko ("ottico") 

Kyproksessa: 

– hammasteknikko ("οδοντοτεχνίτης") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää vähintään kuusi vuotta 

peruskoulutusta, kuusi vuotta keskiasteen koulutusta ja kaksi vuotta korkea-asteen 

ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää vuoden ammattikokemus. 
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– optikko ("τεχνικός oπτικός") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää vähintään kuusi vuotta 

peruskoulutusta, kuusi vuotta keskiasteen koulutusta ja kaksi vuotta korkea-asteen koulutusta; 

koulutusta täydentää vuoden ammattikokemus. 

Latviassa: 

– hammashoitaja ("zobārstniecības māsa") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta 

yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; 

koulutusta täydentää kolmen vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee suorittaa 

hyväksytysti koe erikoistumistodistuksen saamiseksi. 

– biolääketieteen laborantti ("biomedicīnas laborants") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta 

yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; 

koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee suorittaa 

hyväksytysti koe erikoistumistodistuksen saamiseksi. 
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– hammasteknikko ("zobu tehniķis") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta 

yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; 

koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee suorittaa 

hyväksytysti koe erikoistumistodistuksen saamiseksi. 

– fysioterapeuttia avustava henkilö ("fizioterapeita asistents") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta 

yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; 

koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee suorittaa 

hyväksytysti koe erikoistumistodistuksen saamiseksi. 

Luxemburgissa: 

– röntgenapulainen ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie") 

– laboratorioapulainen ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire") 

– sairaanhoitaja – psykiatrinen hoito ("infirmier/ière psychiatrique") 

– lääkintäapulainen – kirurgia ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie") 

– sairaanhoitaja – lasten sairaanhoito ("infirmier/ière puériculteur/trice") 

– sairaanhoitaja – anestesiasairaanhoito ("infirmier/ière anesthésiste") 

– hieroja ("masseur/euse diplômé(e)") 

– lastentarhanopettaja ("éducateur/trice"). 
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Alankomaissa: 

– eläinlääkintäavustaja ("dierenartsassistent") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta ja käsittää: 

i) vähintään kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää 

ammatillista koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella 

loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla tai 

ii) vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon 

päättyvää ammatillista koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden 

työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä 

harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa tai 

iii) vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää 

ammatillista koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään 

tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla 

hyväksytyssä laitoksessa tai 

iv) eläinlääkintäavustajan ("dierenartsassistent") osalta kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa 

annettavaa ammatillista koulutusta ("MBO"-ohjelma) tai vaihtoehtoisesti kolme vuotta 

oppisopimusjärjestelmässä ("LLW") annettavaa koulutusta, jotka molemmat päättyvät 

loppututkintoon.  
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Itävallassa: 

– erityinen lasten ja nuorten hoidon peruskoulutus ("spezielle Grundausbildung in der 

Kinder- und Jugendlichenpflege") 

– erityinen psykiatrisen terveyden- ja sairaanhoidon peruskoulutus ("spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege") 

– piilolasioptikko ("Kontaktlinsenoptiker") 

– jalkojenhoitaja ("Fuβpfleger") 

– kuulolaitteiden tekijä ("Hörgeräteakustiker") 

– kemikaliotuotteiden myyjä ("Drogist") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen 

vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta 

osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisen harjoittelu- ja 

koulutusjakson, joka päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja 

kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita. 
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– hieroja ("Masseur") 

Koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen 

viisivuotinen koulutus, joka käsittää kaksi vuotta oppisopimuskoulutusta, kaksivuotisen 

ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson ja yksivuotisen koulutusjakson, ja päättyy 

ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa 

oppisopimusharjoittelijoita.  

– lastentarhanopettaja ("Kindergärtner/in") 

– lastenhoitaja ("Erzieher") 

Koulutus kestää yhteensä 13 vuotta ja käsittää viisi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa ja 

loppututkintoon päättyvää ammatillista koulutusta.  

Slovakiassa: 

– tanssialasta vastaava opettaja taidealan perusoppilaitoksissa ("učiteľ v tanečnom odbore 

na základných umeleckých školách") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14,5 vuotta, joka käsittää kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta, neljä vuotta keskiasteen koulutusta erityisoppilaitoksessa ja viisi lukukautta 

tanssipedagogiikan opintoja. 
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– opettaja erityisoppilaitoksissa ja sosiaalipalvelulaitoksissa ("vychovávatel’ v 

špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää 8-9 vuotta peruskoulutusta, neljä 

vuotta keskiasteen koulutusta kasvatustieteellisessä oppilaitoksessa tai jossain muussa 

keskiasteen oppilaitoksessa ja kaksi vuotta täydentäviä osa-aikaisia kasvatustieteen opintoja. 

 

2. Teknikkokoulutus ("Mester/Meister/Maître"), joka sisältää niitä käsiteollisuusalan ammatteja 

koskevan koulutuksen, jotka eivät sisälly tämän direktiivin III osaston II lukuun 

Seuraava koulutus: 

Tanskassa: 

– optikko ("optometrist") 

Koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy viisi vuotta ammatillista koulutusta, joka 

käsittää kahden ja puolen vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja 

kahden ja puolen vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja 

puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja päättyy ammattiin liittyvään 

hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester". 

– apuneuvoteknikko ("ortopædimekaniker") 



 
13781/2/04 REV 2  JEB/si,pk 10 
LIITE II DG C I   FI 

Koulutus kestää yhteensä kaksitoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy kolme ja puoli vuotta 

ammatillista koulutusta, joka käsittää kuuden kuukauden teoreettisen koulutuksen 

ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja 

päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä 

"Mester". 

– erityisjalkineiden valmistaja ("ortopædiskomager") 

Koulutus kestää yhteensä kolmetoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy neljä ja puoli vuotta 

ammatillista koulutusta, joka käsittää kahden vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa 

oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja päättyy 

ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester". 

Saksassa: 

– optikko ("Augenoptiker") 

– hammasteknikko ("Zahntechniker") 

– kirurgisten tukien valmistaja ("Bandagist") 

– kuulolaitteiden tekijä ("Hörgeräte-Akustiker") 

– apuneuvoteknikko ("Orthopädiemechaniker") 

– erityisjalkineiden valmistaja ("Orthopädieschuhmacher"). 
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Luxemburgissa: 

– optikko ("opticien") 

– hammasteknikko ("mécanicien dentaire") 

– kuulolaitteiden tekijä ("audioprothésiste") 

– apuneuvoteknikko/kirurgisten tukien valmistaja ("mécanicien orthopédiste/bandagiste") 

– erityisjalkineiden valmistaja ("orthopédiste-cordonnier") 

Koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen, osittain 

työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu vähintään viisivuotinen 

koulutus, joka päättyy loppututkintoon, jonka suorittaminen on edellytys ammattitoiminnan 

harjoittamiseen ja siihen liittyvien tehtävien suorittamiseen joko itsenäisenä 

ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä.  
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Itävallassa: 

– kirurgisten tukien valmistaja ("Bandagist") 

– korsetintekijä ("Miederwarenerzeuger") 

– optikko ("Optiker") 

– erityisjalkineiden valmistaja ("Orthopädieschuhmacher") 

– apuneuvoteknikko ("Orthopädietechniker") 

– hammasteknikko ("Zahntechniker") 

– puutarhuri ("Gärtner") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen 

vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta 

osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja vähintään kaksivuotisen 

ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden 

harjoittaa ammattia, kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä "Meister". 
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maatalouden ja metsätalouden teknikkokoulutus, erityisesti: 

– maanviljelyteknikko ("Meister in der Landwirtschaft") 

– maatalousteknikko ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft") 

– puutarhateknikko ("Meister im Gartenbau") 

– puutarhanviljelyteknikko ("Meister im Feldgemüsebau") 

– hedelmänviljely- ja hedelmänkäsittelyteknikko ("Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung") 

– viiniviljely- ja viinintuotantoteknikko ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft") 

– meijeritalousteknikko ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft") 

– hevostalousteknikko ("Meister in der Pferdewirtschaft") 

– kalatalousteknikko ("Meister in der Fischereiwirtschaft") 

– siipikarjatalousteknikko ("Meister in der Geflügelwirtschaft") 

– mehiläishoitoteknikko ("Meister in der Bienenwirtschaft") 

– metsätalousteknikko ("Meister in der Forstwirtschaft") 

– metsänkasvatus- ja metsänhoitoteknikko ("Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft") 

– maatalouden varastointiteknikko ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung") 
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Koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen 

vähintään kuusivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta 

oppisopimuskoulutusta osittain alan yrityksissä ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja 

kolmivuotisen ammatillisen harjoittelujakson, ja päättyy ammattiin liittyvään 

mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää 

nimikettä "Meister". 

Puolassa: 

– ammatillisen koulutuksen ammattiaineen opettaja ("Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu"), joka vastaa kestoltaan seuraavaa koulutusta: 

i) kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden ammatillinen keskiasteen koulutus 

tai vastaava keskiasteen koulutus soveltuvalta alalta, jota täydentää pedagogiikan kurssi, 

jonka kokonaiskesto on vähintään 150 tuntia, työturvallisuuden ja työhygienian kurssi 

sekä kahden vuoden ammattikokemus ammatista, jonka opetuksen parissa henkilö tulee 

työskentelemään tai 

ii) kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden keskiasteen ammatillinen koulutus 

sekä tutkintotodistus pedagogisesta teknillisestä korkea-asteen oppilaitoksesta tai 

iii) kahdeksan vuoden peruskoulutus ja 2–3 vuoden ammatillinen keskiasteen peruskoulutus 

ja vähintään kolmen vuoden ammattikokemus, mistä on osoituksena kyseisen ammatin 

tutkintotodistus; koulutusta täydentää pedagogiikan kurssi, jonka kokonaiskesto on 

vähintään 150 tuntia. 
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Slovakiassa: 

– ammatillisen koulutuksen maisteri ("majster odbornej výchovy") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta ja siihen sisältyy kahdeksan vuoden 

peruskoulutus, neljän vuoden ammattikoulutus (päätökseen saatettu ammatillinen keskiasteen 

koulutus ja/tai oppisopimuskoulutus soveltuvassa (samanlaisessa) ammattikoulutuksessa tai 

oppisopimuskurssilla), yhteensä vähintään kolmen vuoden ammattikokemus alalta, jolla 

koulutus tai oppisopimuskoulutus on saatettu päätökseen, sekä täydentävät pedagogiikan 

opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tai teknillisessä yliopistossa, tai päätökseen 

saatetut keskiasteen koulutus ja oppisopimuskoulutus soveltuvassa (samanlaisessa) 

ammattikoulutuksessa tai oppisopimuskurssilla, yhteensä vähintään kolmen vuoden 

ammattikokemus alalta, jolla koulutus tai oppisopimuskoulutus on saatettu päätökseen, sekä 

täydentävät pedagogiikan opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, tai 1 päivään 

syyskuuta 2005 mennessä erityispedagogiikan alan erityiskoulutus, jota annetaan 

ammatillisen koulutuksen maistereiden erityisoppilaitoksissa, ilman täydentäviä pedagogiikan 

opintoja. 
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3. Merenkulkualan koulutus  

a) Merikuljetukset  

Seuraava koulutus: 

Tšekin tasavallassa: 

– kansimies ("palubní asistent") 

– komentosiltavahdin vahtipäällikkö ("námořní poručík") 

– yliperämies ("první palubní důstojník") 

– päällikkö ("kapitán") 

– konemestaria avustava henkilö ("strojní asistent") 

– vahtikonemestari ("strojní důstojník") 

– ensimmäinen konemestari ("druhý strojní důstojník") 

– konepäällikkö ("první strojní důstojník") 

– laivasähköasentaja ("elektrotechnik") 

– sähkömestari ("elektrodůstojník") 
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Tanskassa: 

– merikapteeni ("skibsfører") 

– yliperämies ("overstyrmand") 

– perämies, vahtiperämies ("enestyrmand, vagthavende styrmand") 

– vahtiperämies ("vagthavende styrmand") 

– konepäällikkö ("maskinchef") 

– ensimmäinen konemestari ("l. maskinmester") 

– ensimmäinen konemestari/päivystävä konemestari ("l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester") 

Saksassa: 

– kapteeni, suuri rannikkoalus ("Kapitän AM") 

– kapteeni, rannikkoalus ("Kapitän AK") 

– perämies, suuri rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AMW") 

– perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AKW") 

– konemestari, luokka C – ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von 

Maschinenanlagen") 

– koneenhoitaja, luokka C – konepäällikkö ("Schiffsmaschinist CMa -Leiter von 

Maschinenanlagen") 

– konemestari, luokka C ("Schiffsbetriebstechniker CTW") 

– koneenhoitaja, luokka C – yksin vastuussa oleva koneenhoitaja ("Schiffsmaschinist 

CMaW - Technischer Alleinoffizier") 
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Italiassa: 

– perämies ("ufficiale di coperta") 

– konemestari ("ufficiale di macchina") 

Latviassa: 

– laivan sähköinsinööri ("kuģu elektromehāniķis") 

– jäähdytyskoneiston hoitaja ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). 

Alankomaissa: 

– perämies, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine handelsvaart 

(met aanvulling)"] 

– koneenhoitaja ("diploma motordrijver") 

– VTS-virkailija ("VTS-functionaris") 
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– Tšekin tasavallassa: 

i) kansimiehen osalta ("palubní asistent") 

1. Vähintään 20 vuoden ikäinen henkilö. 

2. a) Merenkulkuakatemia tai merenkulkuopisto – merenkulkuosasto, 

molempien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní 

zkouška" -tutkinto; ja hyväksytty vähintään kuuden kuukauden 

meripalvelu aluksilla opintojen aikana, tai 

b) Vähintään kahden vuoden hyväksytty meripalvelu aluksilla 

komentosiltavahtiin osallistuvana vahtimiehenä suorittavalla tasolla ja 

STCW (kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja 

ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus) -koodin A-II/1 osastossa 

määritetyt pätevyysvaatimukset täyttävän hyväksytyn kurssin loppuun 

suorittaminen STCW-yleissopimuksen osapuolen 

merenkulkuakatemiassa tai merenkulkuopistossa ja tutkinnon 

suorittaminen MTC:n (Tšekin tasavallan meriliikennekomitea) 

hyväksymälle tutkintolautakunnalle.  

ii) komentosiltavahdin vahtipäällikön osalta ("námořní poručík") 
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1. Hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu kannella avustavana 

henkilönä aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, kun on 

kyseessä merenkulkuopistosta tai -akatemiasta valmistunut henkilö, tai, kun 

on kyseessä hyväksytyltä kurssilta valmistunut henkilö, vähintään vuoden 

meripalvelu, josta vähintään kuusi kuukautta komentosiltavahtiin 

osallistuvana vahtimiehenä. 

2. Asianmukaisesti täytetty ja merkinnöin varustettu aluksella tapahtuvaa 

harjoittelua koskeva seurantakirja kansioppilaiden (kadetti) osalta. 

iii) yliperämiehen osalta ("první palubní důstojník") 

Komentosiltavahdin vahtipäällikön pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus 

on vähintään 500, ja vähintään 12 kuukauden hyväksytty meripalvelu kyseisessä 

asemassa. 

iv) päällikön osalta ("kapitán") 

= Päällikön pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus on 500–3000. 

= Yliperämiehen pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 

3000, ja vähintään kuuden kuukauden hyväksytty meripalvelu 

yliperämiehenä aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, ja 

vähintään kuuden kuukauden hyväksytty meripalvelu yliperämiehenä 

aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 3000. 
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v) konemestaria avustavan henkilön osalta ("strojní asistent") 

1. Vähintään 20 vuoden ikäinen henkilö. 

2. Merenkulkuakatemia tai merenkulkuopisto – laivakonetekniikkaosasto ja 

hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu aluksilla opintojen 

aikana. 

vi) vahtikonemestarin osalta ("strojní důstojník") 

Hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu konemestaria avustavana 

henkilönä, kun on kyseessä merenkulkuakatemiasta tai -opistosta valmistunut 

henkilö. 

vii) ensimmäisen konemestarin osalta ("druhý strojní důstojník") 

Hyväksytty vähintään 12 kuukauden meripalvelu toisena konemestarina 

pääkuljetuskoneistoteholtaan vähintään 750 kW:n aluksilla. 

viii) konepäällikön osalta ("první strojní důstojník") 

Asianmukainen todistus työskentelystä ensimmäisenä konemestarina 

pääkuljetuskoneistoteholtaan vähintään 3000 kW:n aluksilla ja vähintään kuuden 

kuukauden hyväksytty meripalvelu kyseisessä asemassa. 
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ix) laivasähköasentajan osalta ("elektrotechnik") 

1. Vähintään 18 vuoden ikäinen henkilö. 

2. Merenkulkuakatemia tai muu akatemia – sähkötekniikan 

suuntautumisvaihtoehto, sähkötekniikanalan teknillinen opisto tai koulu; 

kaikkien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní zkouška" 

-tutkinto; lisäksi vaaditaan vähintään 12 kuukauden hyväksytty harjoittelu 

sähkötekniikan alalla. 

x) sähkömestarin osalta ("elektrodůstojník") 

1. Merenkulkuakatemia tai -opisto – laivasähkötekniikan 

suuntautumisvaihtoehto, muu sähkötekniikanalan akatemia tai keskiasteen 

oppilaitos; kaikkien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní 

zkouška" -tutkinto tai valtiollinen koe. 

2. Hyväksytty vähintään 12 kuukauden meripalvelu laivasähköasentajana, kun 

on kyseessä akatemiasta tai opistosta valmistunut henkilö, ja vähintään 

24 kuukauden meripalvelu, kun on kyseessä keskiasteen oppilaitoksesta 

valmistunut henkilö.  

− Tanskassa yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä perusopinnot ja/tai 17–36 

kuukautta kestävä työskentely merellä, jota täydennetään: 

i) vahtiperämiehen osalta yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä 

erikoiskoulutuksella 

ii) muiden osalta kolmivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella. 
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– Saksassa yhteensä 14–18 vuoden koulutus, johon sisältyvät kolmivuotiset ammatilliset 

perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai 

kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa 

kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella. 

– Latviassa 

i) laivan sähköinsinöörin osalta ("kuģu elektromehāniķis") 

1. Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö. 

2. Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta ja 6 kuukautta, ja siihen 

sisältyy vähintään 9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta 

ammatillista koulutusta. Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 

6 kuukautta laivansähkömiehenä tai laivan sähköinsinöörin avustajana 

laivoilla, joiden generaattorin teho on yli 750 kW. Ammatillisen 

koulutuksen päättää liikenneministeriön hyväksymän koulutusohjelman 

mukainen toimivaltaisen viranomaisen järjestämä erityiskoe. 

ii) jäähdytyskoneiston hoitajan osalta ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists") 
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1. Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö. 

2. Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta ja siihen sisältyy vähintään 

9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta ammatillista koulutusta. 

Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 12 kuukautta jäähdytysinsinöörin 

avustajana. Ammatillisen koulutuksen päättää liikenneministeriön 

hyväksymän koulutusohjelman mukainen toimivaltaisen viranomaisen 

järjestämä erityiskoe. 

– Italiassa yhteensä 13 vuoden koulutus, josta vähintään viisi vuotta on ammattiin 

perehdyttävää koulutusta, joka päättyy loppututkintoon ja jota tarvittaessa täydennetään 

työharjoittelulla. 

– Alankomaissa: 

i) perämiehen, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)"] ja koneenhoitajan ("diploma motordrijver") osalta 

14 vuoden koulutus, josta vähintään kaksi vuotta suoritetaan ammatillisessa 

erikoisoppilaitoksessa ja jota täydennetään kahdentoista kuukauden työelämään 

tutustumisella 

ii) VTS-virkailijan ("VTS-functionaris") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden 

koulutus, johon sisältyy vähintään kolmen vuoden korkeampi ammatillinen 

koulutus ("HBO") tai opistotasoinen ammatillinen koulutus ("MBO"), joita seuraa 

kansallinen tai alueellinen erikoistumisjakso, johon sisältyy molemmissa 

tapauksissa vähintään 12 viikkoa teoreettista koulutusta, ja jotka molemmat 

päättyvät loppututkintoon, 

ja koulutus tunnustetaan kansainvälisen STCW yleissopimuksen (Kansainvälinen 

merenkulkijoiden koulutusta, pätevyysasiakirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1978 

yleissopimus) mukaiseksi. 
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b) Merikalastus 

Seuraava koulutus: 

Saksassa: 

– kapteeni, syvänmeren kalastus ("Kapitän BG/Fischerei") 

– kapteeni, rannikkokalastus ("Kapitän BLK/Fischerei") 

– perämies, syvänmeren alus ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei") 

– perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei") 

Alankomaissa: 

– perämies/konemestari V ("stuurman werktuigkundige V") 

– konemestari IV, kalastusalus ("werktuigkundige IV visvaart") 

– perämies IV, kalastusalus ("stuurman IV visvaart") 

– perämies/konemestari VI ("stuurman werktuigkundige VI") 

koulutukseen sisältyy: 

– Saksassa yhteensä 14–18 vuoden koulutus, johon sisältyvät kolmivuotiset ammatilliset 

perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai 

kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa 

kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella 
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– Alankomaissa 13–15 vuoden koulutus, johon sisältyvät vähintään kaksivuotiset opinnot 

ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa täydennettynä 12 kuukauden työelämään 

tutustumisella 

ja koulutus tunnustetaan Torremolinoksen sopimuksen mukaiseksi (kalastusalusten 

turvallisuutta koskeva kansainvälinen sopimus vuodelta 1977). 

 

4. Teknisen alan koulutus 

Seuraava koulutus: 

Tšekin tasavallassa: 

– hyväksytty teknikko, hyväksytty rakennusmestari ("autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel") 

Ammatillinen koulutus kestää vähintään yhdeksän vuotta, johon kuuluu neljän vuoden 

tekninen keskiasteen koulutus, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon (keskiasteen 

teknillisen oppilaitoksen tutkinto), ja viiden vuoden ammattikokemus ja sen päättävä 

pätevyyttä mittaava koe tiettyjä rakennustoimia koskevilta osin (säädös N:o 50/1976 Sb. 

(rakennuslaki) ja säädös N:o 360/1992 Sb.). 

– raideliikenteen kuljettaja ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, ja se sisältää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy "maturitní 

zkouška" -tutkintoon; koulutuksen päätteeksi suoritetaan valtiollinen koe ajoneuvojen 

käyttövoimasta. 
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– raidetarkastusteknikko ("drážní revizní technik") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta kone- tai 

sähköalan keskiasteen oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. 

– liikenneopettaja ("učitel autoškoly") 

Henkilön tulee olla vähintään 24 vuoden ikäinen; koulutus kestää yhteensä vähintään 

12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta 

ammatillista keskiasteen koulutusta, joka painottuu liikenteeseen tai konealaan; koulutuksen 

päättää "maturitní zkouška" -tutkinto. 

– valtion katsastusteknikko ("kontrolní technik STK") 

Henkilön tulee olla vähintään 21 vuoden ikäinen; koulutus kestää yhteensä vähintään 

12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta 

ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. 

Koulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden tekniikan alan harjoittelu, ajokortti, 

puhdas rikosrekisteri ja loppuun saatettu valtion teknikoille suunnattu vähintään 120 tunnin 

erityiskoulutus sekä kokeen hyväksytty suorittaminen. 

– ajoneuvopäästötarkastusmekaanikko ("mechanik měření emisí") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy 

"maturitní zkouška" -tutkintoon. Lisäksi hakijalta vaaditaan loppuun saatettu vähintään 

kolmen vuoden tekniikan alan harjoittelu ja ajoneuvopäästötarkastusmekaanikoille suunnattu 

vähintään kahdeksan tunnin erityiskoulutus sekä kokeen hyväksytty suorittaminen. 
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– laivuri, luokka I ("kapitán I. třídy") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta, ja se sisältää kahdeksan vuotta peruskoulutusta 

ja kolme vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon; 

koulutus päättyy tutkintoon, joka oikeuttaa pätevyyskirjaan. Ammatillisen koulutuksen lisäksi 

vaaditaan neljän vuoden ammattiharjoittelu, joka päättyy kokeeseen. 

– taidekäsityöksi luettavien monumenttien entisöinti ("restaurátor památek, které jsou díly 

uměleckých řemesel") 

Koulutus kestää yhteensä 12 vuotta, mikäli siihen sisältyy täysi keskiasteen tekninen koulutus 

entisöintilinjalla; tai 10–12 vuoden opinnot soveltuvalla linjalla sekä viiden vuoden 

ammattikokemus, kun on kyseessä täysi keskiasteen tekninen koulutus, joka päättyy 

"maturitní zkouška" -tutkintoon, tai kahdeksan vuoden ammattikokemus, kun on kyseessä 

keskiasteen tekninen koulutus, joka päättyy oppisopimuskoulutuksen loppukokeeseen. 

– taideteosten, jotka eivät ole monumentteja ja joita pidetään museoiden ja gallerioiden 

kokoelmissa, ja muiden kulttuurisesti arvokkaiden esineiden entisöinti ("restaurátor děl 

výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a 

ostatních předmětů kulturní hodnoty") 

Koulutus kestää yhteensä 12 vuotta, jonka lisäksi vaaditaan viiden vuoden ammattikokemus, 

kun on kyseessä täysi keskiasteen tekninen koulutus entisöintilinjalla, joka päättyy "maturitní 

zkouška" -tutkintoon.  
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– jätehuoltaja ("odpadový hospodář") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, ja se sisältää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy 

"maturitní zkouška" -tutkintoon, ja vähintään viiden vuoden kokemus jätehuoltoalalta 

viimeksi kuluneen 10 vuoden ajalta. 

– ylipanostaja ("technický vedoucí odstřelů") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta 

peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy 

"maturitní zkouška" -tutkintoon. 

Koulutuksen lisäksi vaaditaan seuraavaa: 

kahden vuoden kokemus räjäyttäjänä (maanalaisissa töissä) tai yhden vuoden kokemus 

(pintaräjäytyksissä), joka käsittää kuusi kuukautta räjäyttäjän avustajana; 

100 tunnin teoreettinen ja käytännön koulutusjakso, jonka jälkeen kokeen suorittaminen 

asianomaiselle alueelliselle kaivosalan viranomaiselle; 

vähintään kuuden kuukauden ammattikokemus laajamittaisten räjäytystöiden suunnittelusta ja 

suorittamisesta; 

32 tunnin teoreettinen ja käytännön koulutusjakso, jonka jälkeen kokeen suorittaminen Tšekin 

kaivosalan viranomaiselle. 
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Italiassa: 

– rakennusmittaaja ("geometra") 

– maatalousneuvoja ("perito agrario") 

Koulutus käsittää yhteensä vähintään 13 vuoden keskiasteen tekniset opinnot, joihin kuuluu 

kahdeksan vuoden oppivelvollisuuden suorittaminen ja sen jälkeen suoritettava viisivuotinen 

keskiasteen koulutus, joka sisältää kolmivuotisen ammattiin suuntautuvan koulutuksen ja 

päättyy Technical Baccalaureat -tutkintoon ja jota tarvittaessa täydennetään: 

i) rakennusmittaajien osalta joko vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla 

ammattia harjoittavassa toimistossa tai viiden vuoden työkokemuksella 

ii) tai maatalousneuvojien osalta vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla, 

jonka jälkeen suoritetaan valtion valvoma tutkinto. 

Latviassa: 

– veturinkuljettajan apulainen ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs") 

Vähintään 18 vuoden ikäinen henkilö. Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka 

käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta keskiasteen 

ammatillista koulutusta. Koulutuksen päättää työnantajan järjestämä erillinen koe; 

toimivaltaisen viranomaisen viideksi vuodeksi antama todistus pätevyydestä. 
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Alankomaissa: 

– oikeudenpalvelija ("gerechtsdeurwaarder") 

– hammasproteesien tekijä ("tandprotheticus") 

Koulutus käsittää: 

i) oikeudenpalvelijan ("gerechtsdeurwaarder") osalta yhteensä 19 vuoden koulutuksen, 

joka sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuden suorittamisen ja sitä 

seuraavan kahdeksan vuoden keskiasteen koulutuksen, johon kuuluu nelivuotinen, 

valtion valvomaan tutkintoon päättyvä tekninen koulutus ja jota täydennetään 

kolmivuotisella ammatin harjoittamiseen suuntautuvalla teoreettisella ja käytännön 

koulutuksella 

ii) hammasproteesien tekijän ("tandprotheticus") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden 

kokopäiväisen koulutuksen ja kolmen vuoden osapäiväisen koulutuksen, jotka sisältävät 

kahdeksan vuotta kestävän peruskoulutuksen, neljä vuotta kestävän yleissivistävän 

keskiasteen koulutuksen, kolmen vuoden ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu 

teoreettinen ja käytännön koulutus hammasteknikkona ja jota täydennetään kolmen 

vuoden osapäiväisellä hammasproteesien tekijän koulutuksella, joka päättyy 

loppututkintoon. 
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Itävallassa: 

– metsänhoitaja ("Förster") 

– tekninen neuvoja ("Technisches Büro") 

– työvoimanvuokraaja ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe") 

– työnvälittäjä ("Arbeitsvermittlung") 

– sijoitusneuvoja ("Vermögensberater") 

– yksityisetsivä ("Berufsdetektiv") 

– turvallisuusvalvoja ("Bewachungsgewerbe") 

– kiinteistönvälittäjä ("Immobilienmakler") 

– kiinteistönhoitaja ("Immobilienverwalter") 

– rakennuttaja, urakoitsija ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer") 

– saatavien perintäasiamies ("Inkassobüro/Inkassoinstitut") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja se sisältää kahdeksan vuotta kestävän 

oppivelvollisuuden suorittamisen ja sitä seuraavan vähintään viiden vuoden teknisen tai 

kaupallisen keskiasteen koulutuksen, joka päättyy tekniseen tai kaupalliseen matura-tason 

pätevyystutkintoon ja jota täydennetään vähintään kaksivuotisella koulutuksella ja 

harjoittelulla työpaikalla, ja päättyy ammattitutkintoon. 
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– vakuutusneuvoja ("Berater in Versicherungsangelegenheiten") 

Koulutus kestää 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen kuusivuotinen 

koulutus, joka käsittää kolme vuotta oppisopimuskoulutusta ja kolmivuotisen ammatillisen 

harjoittelu- ja koulutusjakson ja päättyy loppututkintoon. 

– rakennusmestari/suunnittelu ja tekniset laskelmat ("Planender Baumeister") 

– puuseppä/suunnittelu ja tekniset laskelmat ("Planender Zimmermeister") 

Koulutus kestää yhteensä vähintään 18 vuotta ja se sisältää vähintään yhdeksän vuotta 

kestävän ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu neljän vuoden keskiasteen tekninen 

koulutus ja viisi vuotta ammatillista harjoittelua ja koulutusta ja päättyy ammattitutkintoon, 

joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita, siltä osin 

kuin kyseinen koulutus koskee oikeutta suunnitella rakennuksia ja suorittaa teknisiä laskelmia 

sekä rakennustyön valvontaa ("Maria Teresian erivapaus"). 

– yrityskirjanpitäjä (Gewerblicher Buchhalter) vuonna 1994 annetun Gewerbeordnung-

lain nojalla (vuonna 1994 annettu kauppaa, käsiteollisuutta ja teollisuutta koskeva laki); 

– itsenäinen kirjanpitäjä ("Selbständiger Buchhalter"), vuonna 1999 annetun 

Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe -lain nojalla (vuonna 1999 annettu 

julkisen laskentatoimen alan ammatteja koskeva laki); 
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Puolassa: 

– yleinen moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin katsastusasemalla suorittava teknikko 

("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o 

podstawowym zakresie badań") 

Koulutus käsittää kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen teknisen 

moottoriajoneuvoalan koulutuksen sekä kolmen vuoden kokemuksen huoltoasemalta tai 

korjaamolta; koulutus käsittää 51-tuntisen moottoriajoneuvokatsastuksen peruskoulutuksen; 

lisäksi vaaditaan pätevyyskokeen suorittaminen hyväksytysti. 

– moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin alueellisella katsastusasemalla suorittava 

teknikko ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji 

kontroli pojazdów") 

Koulutus käsittää kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen 

ammatillisen moottoriajoneuvoalan koulutuksen sekä neljän vuoden kokemuksen 

katsastusasemalta tai korjaamolta; koulutus käsittää 51-tuntisen 

moottoriajoneuvokatsastuksen peruslinjan; lisäksi vaaditaan pätevyyskokeen suorittaminen 

hyväksytysti. 

– moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin katsastusasemalla suorittava teknikko 

("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów") 
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Koulutus käsittää 

i) kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen teknisen 

moottoriajoneuvoalan koulutuksen, jota täydentää neljän vuoden todistettu kokemus 

ajoneuvohuoltoasemalta tai korjaamolta, tai 

ii) kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden keskiasteen ammatillinen, muu kuin 

moottoriajoneuvoalan erikoiskoulutus, jota täydentää kahdeksan vuoden todistettu 

kokemus ajoneuvokatsastusasemalta tai korjaamolta. Koulutus käsittää yhteensä 

113 tunnin pituisen, päätökseen saatetun perus- ja erikoistumiskoulutuksen, jonka 

kutakin vaihetta on seurannut koe. 

Teknikoiden päätökseen saatetun koulutuksen tuntimäärä ja koulutusosioiden yleinen laajuus 

täsmennetään erikseen teknikoita koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista 28 päivänä 

marraskuuta 2002 annetussa infrastruktuuriministeriön asetuksessa (Virallinen lehti 2002, 

N:o 208, kohta 1769). 

– junanlähettäjä ("Dyżurny ruchu") 

Koulutus käsittää kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen 

koulutusta, joka on erikoistunut raideliikenteeseen, sekä 45 päivän pituisen, junanlähettäjän 

tehtävään valmistavan kurssin samoin kuin pätevyystutkinnon suorittamisen, tai kahdeksan 

vuotta peruskoulutusta ja viisi vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka on erikoistunut 

raideliikenteeseen sekä 63 päivän pituisen junanlähettäjän tehtävään valmistavan kurssin, 

samoin kuin pätevyystutkinnon suorittamiseen. 
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5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu "National Vocational Qualifications" (kansalliset 

ammatilliset kelpoisuusehdot) tai "Scottish Vocational Qualifications" (Skotlannissa 

sovellettavat ammatilliset kelpoisuusehdot) -järjestelmien mukainen koulutus: 

– hyväksytty eläintenhoitaja (”listed veterinary nurse”) 

– kaivossähköinsinööri ("mine electrical engineer") 

– kaivoskoneinsinööri ("mine mechanical engineer") 

– hammasterapeutti ("dental therapist") 

– hammashuoltaja ("dental hygienist") 

– silmäoptikko ("dispensing optician") 

– kaivoksen turvallisuudesta vastaava henkilö ("mine deputy") 

– sosiaalialan työntekijä – toimeentulotuki ("insolvency practitioner") 

– laillistettu notaari – omaisuuden luovutus ("licensed conveyancer") 

– yliperämies – rahti- ja matkustaja-alukset – rajoituksitta ("first mate – freight/passenger 

ships - unrestricted") 

– ensimmäinen perämies – rahti- ja matkustaja-alukset – rajoituksitta ("second mate – 

freight/passenger ships – unrestricted") 

– toinen perämies – rahti- ja matkustaja-alukset – rajoituksitta ("third mate – 

freight/passenger ships – unrestricted") 
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– perämies – rahti- ja matkustaja-alukset – rajoituksitta ("deck officer – freight/passenger 

ships – unrestricted") 

– konemestari – rahti- ja matkustaja-alukset – rajoittamaton kaupankäyntialue ("engineer 

officer – freight/passenger ships – unlimited trading area") 

– hyväksytty jätehuoltoalan tekninen työntekijä ("certified technically competent person 

in waste management") 

Koulutus antaa kelpoisuuden, joka on hyväksytty "National Vocational Qualifications, 

(NVQ)" (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä tai joka on hyväksytty 

Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaisten ammatillisten 

kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä, ja joka kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan "National 

Framework of Vocational Qualifications" -järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen 

kansallisen järjestelmän) tasoille 3 ja 4. 

Nämä tasot määritellään seuraavasti: 

– Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri 

yhteyksissä ja joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein 

vaaditaan huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta. 

– Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan 

useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja 

itsenäisyys. Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja resurssien jakaminen. 

 

________________________ 
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LIITE III 

 

Luettelo 13 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta säännellystä  

ammatillisesta koulutuksesta 

 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa: 

 

Säännellyt koulutusalat, jotka antavat "National Council for Vocational Qualifications" 

-toimielimen (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallinen neuvosto) hyväksymän "National 

Vocational Qualifications", (NVQ) (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän 

mukaisen kelpoisuuden tai Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (Skotlannissa 

sovellettavien ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän mukaisen kelpoisuuden, ja jotka 

kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan "National Framework of Vocational Qualifications" 

-järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallisen järjestelmän) tasoille 3 ja 4. 

 

Nämä tasot määritellään seuraavasti: 

 

– Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja 

joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein vaaditaan 

huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta 

 

– Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan 

useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys. 

Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja resurssien jakaminen. 
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Saksassa: 

 

Seuraavat säännellyt koulutusalat: 

– Säännellyt koulutusalat, jotka valmistavat teknisen apulaisen ["technische(r)/Assistent(in)"], 

kaupallisen avustajan ["kaufmännische(r)/Assistent(in)"] ja sosiaalialan ammatteihin ("soziale 

Berufe") sekä valtion hyväksymän puhetaidon opettajan ammattiin ["staatlich geprüfter 

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], joiden kesto on yhteensä 13 vuotta ja jotka 

edellyttävät keskiasteen opintojen ("mittlerer Bildungsabschluß") suorittamista hyväksytysti 

ja jotka sisältävät:  

 

i) vähintään kolme vuotta1 erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa 

loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai 

kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla, tai 

 

ii) vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa 

loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden 

työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä 

harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa, tai 

 

iii) vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa 

loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden 

työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä 

harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa.  

 

                                                 
1  Kolmen vuoden vähimmäiskestoa voidaan alentaa kahteen vuoteen, jos asianomaisella 

henkilöllä on kelpoisuus, joka on välttämätön yliopistoon pääsemiseksi ("Abitur"), eli 
kolmetoista vuotta aiempaa koulutusta, tai "Fachhochschule"-kouluun pääsemiseksi 
("Fachhochschulreife"), eli kaksitoista vuotta aiempaa koulutusta. 
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– Säännellyt koulutusalat valtion hyväksymän teknikon ["staatlich geprüfte(r) Techniker(in)"], 

kaupallisen alan ["Betriebswirt(in)"], suunnittelijan ["Gestalter(in)"] ja perheasian hoitajan 

["Familienpfleger(in)"] ammattiin, joiden kesto on yhteensä vähintään 16 vuotta ja jotka 

edellyttävät oppivelvollisuuden tai vastaavan koulutuksen suorittamista hyväksytysti 

(vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) ja vähintään kolme vuotta kestävän ammattikoulun 

("Berufsschule") suorittamista, ja jotka sisältävät vähintään kahden vuoden 

ammattikokemuksen jälkeen vähintään kahden vuoden ajan kokopäiväistä koulutusta tai 

vastaavan pituisen osapäiväkoulutuksen. 

 

– Säännellyt koulutusalat ja säännellyt jatkokoulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 

15 vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvollisuuden (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) tai 

ammatillisen koulutuksen (yleensä kolme vuotta) suorittamista hyväksytysti ja jotka sisältävät 

yleensä vähintään kaksi vuotta ammattikokemusta (useimmissa tapauksissa kolme vuotta) ja 

tutkinnon jatkokoulutuksen osana, jonka valmistelemiseksi suoritetaan yleensä täydentävää 

koulutusta joko samanaikaisesti ammattikokemuksen kanssa (vähintään 1 000 tuntia) tai 

päätoimisesti (vähintään vuosi).  

 

Saksan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä 

tarkoitetuista koulutusaloista.  
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Alankomaissa: 

 

– Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta ja jotka edellyttävät 

kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden yleissivistävän keskiasteen 

koulutuksen ("MAVO") tai keskiasteen ammatillisen koulutuksen ("VBO") tai korkeamman 

tasoisen yleissivistävän keskiasteen koulutuksen suorittamista hyväksytysti ja jotka 

edellyttävät loppututkintoon päättyviä kolmi- tai nelivuotisia opintoja opistotasoista 

ammatillista koulutusta antavassa oppilaitoksessa ("MBO").  

 

– Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 16 vuotta ja jotka edellyttävät 

kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden keskiasteen ammatillisen 

koulutuksen ("VBO") tai korkeamman tasoisen yleissivistävän ylemmän keskiasteen 

koulutuksen suorittamista hyväksytysti ja jotka edellyttävät oppisopimusjärjestelmässä 

vähintään neljän vuoden ammatillista koulutusta, johon kuuluu vähintään yksi päivä 

teoreettista koulutusta oppilaitoksessa viikoittain ja muina päivinä käytännön koulutusta 

koulutuskeskuksessa tai yrityksessä ja joka päättyy toisen tai kolmannen tason tutkintoon. 

 

Alankomaiden viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä 

tarkoitetuista koulutusaloista.  
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Itävallassa: 

 

– Koulutusalat opistotasoista ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa ("Berufsbildende 

Höhere Schulen") ja opistotasoista maa- ja metsätalousalan koulutusta antavissa 

oppilaitoksissa ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), mukaan luettuna 

erityismuodot ("einschließlich der Sonderformen"), joiden rakenne ja taso on määritelty 

laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä.  

 

Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta ja niihin sisältyy viisi vuotta ammatillista 

koulutusta, joka päättyy loppututkintoon, jonka suorittaminen hyväksytysti on osoitus 

ammattipätevyydestä.  

 

– Koulutusalat mestarikouluissa ("Meisterschulen"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), 

teollisissa mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakennusalan kouluissa 

("Bauhandwerkerschulen"), joiden rakenne ja taso on määritelty laeilla, asetuksilla ja 

hallinnollisilla määräyksillä. 
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Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta, ja niihin kuuluu yhdeksän vuoden 

oppivelvollisuuden suorittaminen, jota seuraa joko vähintään kolme vuotta ammatillista 

koulutusta erikoisoppilaitoksessa tai vähintään kolme vuotta koulutusta yrityksessä ja 

samanaikaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa ("Berufsschule"), jotka molemmat päättyvät 

loppututkintoon ja joita täydennetään suorittamalla hyväksytysti vähintään yhden vuoden 

koulutus mestarikouluissa ("Meisterschulen"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), teollisissa 

mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakennusalan kouluissa 

("Bauhandwerkerschulen"). Useimmissa tapauksissa kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta, ja 

siihen kuuluvat työelämään tutustumisjaksot, jotka joko edeltävät koulutusta näissä 

oppilaitoksissa tai joiden yhteydessä osallistutaan koulutukseen osa-aikaisesti (vähintään 960 

tuntia).  

 

Itävallan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä 

tarkoitetuista koulutusaloista.  

 

________________________ 
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LIITE IV 

 

17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuihin  

ammattikokemusluokkiin liittyvät toiminnot 

 

Luettelo I  

 

Direktiiviin 64/427/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 69/77/ETY, sekä 

direktiiveihin 68/366/ETY ja 82/489/ETY sisältyvät pääryhmät 

1 

Direktiivi 64/427/ETY 

(Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta annettu direktiivi 

64/429/ETY) 

NICE-luokitus (vastaa ISIC-pääryhmiä 23–40) 

 

Pääryhmä 23 Tekstiilien valmistus 

232 Villapohjaisten tekstiilien jalostus 

233 Puuvillapohjaisten tekstiilien jalostus  

234 Silkkipohjaisten tekstiilien jalostus  

235 Pellava- ja hamppupohjaisten tekstiilien jalostus 

236 Muiden tekstiilikuitujen jalostus (juutti, vulkaanikuidut jne.), köysien 

valmistus 

237 Trikooneulosten valmistus 

238 Tekstiilien viimeistely 

239 Muu tekstiilituotteiden valmistus 
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Pääryhmä 24 Jalkineiden, vaatteiden ja vuodevaatteiden valmistus 

241 Jalkineiden mekaaninen valmistus (lukuun ottamatta kumi- ja puujalkineita) 

242 Jalkineiden valmistus käsityönä ja niiden korjaaminen 

243 Vaatteiden valmistus (lukuun ottamatta turkiksia) 

244 Patjojen ja vuodevaatteiden valmistus 

245 Turkistuotteiden valmistus 

Pääryhmä 25 Puu- ja korkkituotteiden valmistus (ei kuitenkaan huonekalujen valmistus puusta) 

251 Puun sahaus ja teollinen käsittely 

252 Puolivalmisteiden valmistus puusta 

253 Palkit, puusepäntuotteet, parketit (sarjavalmistus)  

254 Puupakkausten valmistus 

255 Muiden puutuotteiden valmistus (ei kuitenkaan huonekalujen valmistus) 

259 Olki-, korkki-, kori- ja punostuotteiden valmistus; harjojen valmistus 

Pääryhmä 26 260 Huonekalujen valmistus puusta 

Pääryhmä 27 Paperin ja paperituotteiden valmistus 

271 Massan, paperin ja kartongin valmistus 

272 Paperin ja kartongin jalostus, tuotteiden valmistus massasta 

Pääryhmä 28 280 Kustantaminen, painaminen ja niihin liittyvät teollisuusalat 
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Pääryhmä 29 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 

291 Parkitseminen 

292 Nahka- ja keinonahkatuotteiden valmistus 

ex pääryhmä 30 Kumin ja muovin, tekokuitujen ja tärkkelystuotteiden valmistus 

301 Kumin ja asbestin jalostus 

302 Muovin jalostus 

303 Tekokuitujen valmistus 

ex pääryhmä 31 Kemianteollisuus 

311 Peruskemikaalien valmistus ja enemmän tai vähemmän jalostettujen 

kemikaalien valmistus 

312 Teollisuus- ja maatalouskemikaalien erikoisvalmistus (mukaan luettuna 

ISIC-ryhmään 312 sisältyvä kasvis- tai eläinperäisten teollisuusrasvojen ja 

-öljyjen valmistus) 
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313 Kotitalous- ja toimistokemikaalien erikoisvalmistus [ei kuitenkaan 

lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden valmistus (ex ISIC-ryhmä 319)] 

Pääryhmä 32 320 Öljytuotteiden valmistus 

Pääryhmä 33 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

331 Rakennuskeramiikan valmistus 

332 Lasin valmistus 

333 Kivitavaran, posliinin, fajanssin ja tulenkestävien tuotteiden valmistus 

334 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus 

335 Betoni- ja sementti- ja kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 

339 Kivituotteiden ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

Pääryhmä 34 Rautametallien ja muiden kuin rautametallien tuotanto ja alkujalostus 

341 Terästeollisuus (EHTY:n perustamissopimuksen mukaisesti, mukaan 

luettuna integroidut terästeollisuuskoksaamot) 

342 Teräsputkien valmistus 

343 Langanveto, vetäminen, vanneteräksen valssaus, kylmämuovaus 

344 Muiden kuin rautametallien tuotanto ja alkujalostus 

345 Rautametallien ja muiden kuin rautametallien valu 
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Pääryhmä 35 Metallituotteiden valmistus (ei kuitenkaan koneiden ja kuljetusvälineiden 

valmistus)  

351 Metallin takominen, puristaminen, muottiin takominen ja meistäminen 

352 Metallin jatkojalostus, työstö ja päällystäminen 

353 Metallirakenteiden valmistus 

354 Kattiloiden, säiliöiden ja muiden peltituotteiden valmistus 

355 Työkalujen ja täysvalmisteiden valmistus metallista sähkötarvikkeita lukuun 

ottamatta 

359 Koneteollisuuteen liittyvät toiminnat 

Pääryhmä 36 Muiden kuin sähkölaitteiden valmistus 

361 Maatalouskoneiden ja -traktorien valmistus 

362 Konttorikoneiden valmistus 

363 Metallien työstökoneiden, työkalujen ja konetyövälineiden valmistus 

364 Tekstiilikoneiden ja niiden tarvikkeiden valmistus, ompelukoneiden 

valmistus 

365 Koneiden ja laitteiden valmistus elintarvike- ja kemianteollisuudelle ja 

niihin liittyvien alojen teollisuudelle  

366 Laitteiden valmistus kaivoksiin, terästeollisuuteen ja valimoihin, maa- ja 

vesirakentamiseen sekä rakennustyöhön; nosto- ja käsittelylaitteiden 

valmistus  
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367 Siirtolaitteiden valmistus 

368 Muiden erikoislaitteiden valmistus 

369 Muiden ei-sähköisten koneiden ja laitteiden valmistus 

Pääryhmä 37 Sähköisten koneiden ja tarvikkeiden valmistus 

371 Sähköjohtojen ja -kaapelien valmistus 

372 Sähköisten voimakoneiden (moottorien, generaattorien, muuntajien, 

katkaisimien, teollisuuden laitteistojen jne.) valmistus 

373 Sähköisten käyttölaitteiden valmistus 

374 Televiestintälaitteiden, laskimien, mittauslaitteiden ja lääkintälaitteiden 

valmistus 

375 Sähkölaitteiden, radioiden, televisioiden sekä äänentallennus- ja 

-toistolaitteiden valmistus 

376 Sähköisten kodinkoneiden valmistus 

377 Lamppujen ja valaistuslaitteiden valmistus 

378 Paristojen ja akkujen valmistus 

379 Korjaus, kokoonpano ja tekninen asennustyö (sähkölaitteiden asennus)  
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ex pääryhmä 38 Kulkuneuvojen valmistus 

383 Moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien valmistus 

384 Itsenäiset moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja polkupyörien korjaamot 

385 Moottoripyörien, polkupyörien ja niiden varaosien valmistus 

389 Muualle luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus 

Pääryhmä 39 Muu valmistus 

391 Tarkkuus-, mittaus- ja tarkkailulaitteiden valmistus 

392 Lääkintä- ja kirurgisten välineiden sekä ortopediavälineiden (ei kuitenkaan 

ortopedisten jalkineiden) valmistus 

393 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 

394 Kellojen valmistus ja korjaus 

395 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus sekä jalokivien 

hionta 

396 Soitinten valmistus ja korjaus 

397 Pelien, leikkikalujen ja urheiluvälineiden valmistus 

399 Muu valmistus 

Pääryhmä 40 Rakennustyö sekä maa- ja vesirakentaminen 

400 Rakennustyö sekä maa- ja vesirakentaminen (ei erikoisalojen), purku 

401 Talojen rakentaminen (asuinrakennukset ja muut) 

402 Maa- ja vesirakentaminen: teiden, siltojen, rautateiden jne. rakentaminen 

403 Rakennusasennus 

404 Kunnostaminen 
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2 

Direktiivi 68/366/ETY 

(Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta 

annettu direktiivi 68/365/ETY) 

NICE-luokitus 

 

Pääryhmä 20A  200 Kasvi- ja eläinöljyjen ja –rasvojen valmistus 

20B Elintarviketeollisuus (lukuun ottamatta juomien valmistusta) 

201 Teurastus, lihanjalostus ja lihan säilöntä 

202 Meijerituotteiden valmistus 

203 Hedelmien ja vihannesten säilöntä 

204 Kalan ja muiden merestä saatavien tuotteiden säilöntä 

205 Myllytuotteiden valmistus 

206 Leipomotuotteiden, mukaan luettuna korppujen ja keksien valmistus 

207 Sokerin valmistus 

208 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus 

209 Muiden elintarvikkeiden valmistus 
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Pääryhmä 21 Juomateollisuus 

211 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse, hiivan ja tislattujen alkoholijuomien 

valmistus 

212 Viinien ja muiden samankaltaisten ei-mallasjuomien valmistus 

213 Oluen ja maltaiden valmistus 

214 Terveysjuomien ja hiilihapollisten kivennäisvesien valmistus 

ex 30  Kumin ja muovin, tekokuitujen sekä tärkkelystuotteiden valmistus 

304 Tärkkelystuotteiden valmistus 

 

3 

Direktiivi 82/489/ETY 

ISIC-luokitus 

 

Ex 855 Kauneushoitolat ja manikyristien toiminta, ei kuitenkaan 

jalkojenhoitotoiminta eikä kauneudenhoito- ja kampaamoalan ammatillisten 

oppilaitosten toiminta  
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Luettelo II 

Direktiivien 75/368/ETY, 75/369/ETY ja 82/470/ETY pääryhmät 

1 

Direktiivi 75/368/ETY 

(5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toiminta) 

ISIC-luokitus 

 

ex 04  Kalastus 

043 Sisävesikalastus 

ex 38  Kulkuneuvojen valmistus 

381 Laivojen valmistus ja korjaus 

382 Rautatiekaluston valmistus 

386 Lentokoneiden valmistus (mukaan luettuna avaruuskaluston valmistus) 

ex 71 Seuraaviin ryhmiin kuuluva liikennettä palveleva toiminta ja muu kuin 

liikennetoiminta  

ex 711 Makuu- ja ravintolavaunupalvelut; rautatiekaluston huolto 

korjaamoilla; vaunujen siivous 

ex 712 Kaupunki-, esikaupunki- ja kaukoliikenteen matkustajaliikenteen 

kaluston huolto 
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ex 713 Muun tieliikenteen matkustajaliikenteen kaluston (kuten autojen, 

linja-autojen ja taksien) huolto 

ex 714 Tieliikenteen apurakenteiden (kuten teiden, tunnelien ja maksullisten 

siltojen, tavara-asemien, pysäköintialueiden sekä linja-auto- ja 

raitiovaunuvarikkojen) ylläpito ja huolto 

ex 716 Sisävesiliikennettä palveleva toiminta (kuten vesiväylien, satamien ja 

muiden sisävesiliikenteen laitosten toimintaan ja huoltoon liittyvät 

palvelut, hinaus ja luotsaus satamissa, reimarointi, laivojen lastaus ja 

purku ja muut vastaavat toiminnat, kuten laivojen pelastuspalvelut, 

hinaus, kanoottihuoltamon pito) 

73 Posti- ja teleliikenne 

ex 85 Henkilökohtaiset palvelut 

854 Pesulat ja pesulapalvelut, kemialliset pesulat 

ex 856 Valokuvaamot: muotokuvaus ja kaupallinen valokuvaus, lukuun 

ottamatta toimittaja-valokuvaajan toimintaa 

ex 859 Muualle luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut (yksinomaan 

rakennus- tai laitossiivous ja -huolto) 
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2 

Direktiivi 75/369/ETY 

(6 artikla: kun toimintaa pidetään teollisuus- tai pienteollisuusluonteisena) 

ISIC-luokitus 

 

Seuraavien toimintojen liikkuva harjoittaminen: 

a) tavaroiden ostaminen ja myyminen: 

– kun sitä harjoittavat kulkukauppiaat, katukauppiaat tai kaupustelijat 

(ex ISIC-ryhmä 612) 

– kun sitä harjoitetaan kauppahalleissa muissa kuin kiinteissä rakennelmissa sekä toreilla. 

b) toiminnat, joita koskevissa jo toteutetuissa siirtymätoimenpiteissä nimenomaan suljetaan pois 

kyseisten toimintojen liikkuva harjoittaminen tai sitä ei mainita.  

 

3 

Direktiivi 82/470/ETY (6 artiklan 1 ja 3 kohta) 

 

ISIC-luokituksen ryhmät 718 ja 720 

Tarkoitettuja toimintoja ovat etenkin: 

– matkustamisen tarkoituksesta riippumatta kaikenlainen matkojen ja matkakohteessa 

oleskelujen järjestäminen, myytäväksi tarjoaminen ja myyminen, suoraan tai välittäjänä, 

yksittäin tai suoritusten kokonaisuuksina (kuljetus, ateriat, majoitus, retket yms.) [2 artiklan 

B kohdan a alakohta)]  

– toimiminen välittäjänä eri kuljetusmuotojen toimeksisaajien ja tavarantoimittajien tai 

-vastaanottajien välillä suorittaen erilaisia tähän liittyviä toimia: 
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aa) tekemällä päämiestensä puolesta sopimuksia kuljetusten toimeksisaajien kanssa 

bb) valitsemalla päämiehelleen kannattavimpana pidettävä kuljetustapa, -yhtiö ja -reitti 

cc) huolehtimalla kuljetuksen teknisistä järjestelyistä (esimerkiksi kuljetuksen vaatimasta 

pakkaamisesta), suorittamalla kuljetukseen liittyviä erilaisia toimenpiteitä (esimerkiksi 

jäiden toimittaminen jäähdytettyihin tavaravaunuihin)  

dd) hoitamalla kuljetukseen liittyviä muodollisuuksia kuten rahtikirjojen laatimista; 

lastaamalla ja purkamalla lähetyksiä  

ee) sovittamalla yhteen kuljetuksen eri vaiheita, huolehtimalla lähetyksen kauttakulusta, 

jälleenlähettämisestä, uudelleenlastauksesta ja muista terminaalitoiminnoista  

ff) huolehtimalla sekä rahdista että kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetusvälineiden 

hankkimisesta tavarantoimittajien tai -vastaanottajien lukuun: 

– kuljetusmaksujen laskeminen ja niiden tilityksen valvonta 

– tiettyjen toimien toteuttaminen pysyvästi tai tilapäisesti varustajan tai 

meriliikenteenharjoittajan nimissä ja lukuun (satamaviranomaisten, aluksen 

tavarantoimittajayritysten jne. kanssa) 

[2 artiklan A kohdan a, b tai d alakohdan mukaiset toiminnat]. 
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Luettelo III 

Direktiivit 64/222/ETY, 68/364/ETY, 68/368/ETY, 75/368/ETY, 75/369/ETY, 

70/523/ETY ja 82/470/ETY 

1 

Direktiivi 64/222/ETY 

(Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta  

annetut direktiivit 64/223/ETY ja 64/224/ETY) 

 

1. Itsenäisten ammatinharjoittajien toiminta tukkukaupan alalla, lukuun ottamatta lääke- ja 

apteekkituotteiden, myrkyllisten tuotteiden ja patogeenien sekä hiilen tukkukauppaa (ex ISIC-

ryhmä 611). 

2. Ammatillinen toiminta välittäjänä, jonka tehtävänä on yhden tai usean toimeksiannon nojalla 

valmistella tai tehdä kauppatoimia muiden nimissä ja lukuun. 

3. Ammatillinen toiminta välittäjänä, joka muutoin kuin pysyvänä tehtävänään luo yhteyksiä 

sellaisten henkilöiden välille, jotka haluavat tehdä sopimuksia suoraan, valmistelee heidän 

kauppatoimiaan tai auttaa niiden tekemisessä. 

4. Ammatillinen toiminta välittäjänä, joka tekee omissa nimissään kauppatoimia muiden lukuun. 

5. Ammatillinen toiminta välittäjänä, joka toteuttaa muiden lukuun tukkutavaran huutokauppoja. 

6. Ammatillinen toiminta välittäjänä, joka kerää tilauksia ovelta ovelle -myynnillä.  

7. Yhden tai usean kauppa-, teollisuus- tai käsiteollisuusyrityksen palveluksessa palkallista työtä 

tekevän välittäjän ammatillisesti toteuttama palveluntarjoamistoiminta. 
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2 

Direktiivi 68/364/ETY 

(Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta 

annettu direktiivi 68/363/ETY) 

 

Ex ISIC-ryhmä 612: Vähittäiskauppa 

Ulkopuolelle jätetyt toiminnat: 

012 Maatalouskoneiden vuokraus 

640 Kiinteistöjen vuokraus 

713 Autojen, vaunujen ja hevosten vuokraus 

718 Junavaunujen vuokraus 

839 Koneiden vuokraus kauppaliikkeille 

841 Elokuvateatteripaikkojen ja elokuvien vuokraus 

842 Teatteripaikkojen ja -tarvikkeiden vuokraus 

843 Veneiden, polkupyörien ja peliautomaattien vuokraus 

853 Kalustettujen huoneiden vuokraus 

854 Pestyjen liinavaatteiden vuokraus 

859 Vaatteiden vuokraus 
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3 

Direktiivi 68/368/ETY 

(Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta 

annettu direktiivi 68/367/ETY) 

ISIC-luokitus 

 

Ex ISIC-pääryhmä 85 

1. Ravintolat, kahvilat, baarit ja muut anniskelu- ja ruokapaikat (ISIC-ryhmä 852). 

2. Kalustettuja huoneita vuokraavat hotellit ja vastaavat laitokset, leirintäalueet  

(ISIC-ryhmä 853). 

 

4 

Direktiivi 75/368/ETY (7 artikla) 

Kaikki direktiivin 75/368/ETY liitteeseen sisältyvät toiminnat, 

ei kuitenkaan kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa mainitut toiminnat 

(tämän liitteen luettelossa II oleva 1 kohta) 

ISIC-luokitus 

 

Ex 62 Pankit ja muut rahoituslaitokset 

Ex 620 Patenttitoimistot ja patenttioikeusmaksujen jakeluyritykset  

Ex 71 Liikenne 

Ex 713 Maanteiden matkustajaliikenne, ei kuitenkaan moottoriajoneuvoilla 

harjoitettu liikenne 

Ex 719 Nestemäisten hiilivetyjen ja muiden nestemäisten kemiallisten 

tuotteiden kuljetus putkistossa  
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Ex 82 Yhteisöpalvelut 

827 Kirjastot, museot, kasvitieteelliset puutarhat ja eläintarhat  

Ex 84 Virkistyspalvelut 

843 Muualle luokittelemattomat virkistyspalvelut 

– urheilutoiminta (urheilukentät, urheilujärjestöt jne.), ei kuitenkaan 

liikunnanohjaajan toiminta  

– kilpailutoiminta (kilpatallit, kilparadat, kilpakentät jne.) 

– muu virkistystoiminta (sirkukset, huvipuistot, muut huvitoiminnat 

jne.)  

Ex 85 Henkilökohtaiset palvelut 

Ex 851 Kotipalvelut 

Ex 855 Kauneushoitolat ja manikyristien toiminta, ei kuitenkaan 

jalkojenhoitotoiminta eikä kauneudenhoito- ja kampaamoalan 

ammatillisten oppilaitosten toiminta  



 
13781/2/04 REV 2  JEB/si,pk 18 
LIITE IV DG C I   FI 

Ex 859 Muualle luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut, ei kuitenkaan 

urheiluhierojien ja lääkinnällisten hierojien eikä vuoristo-oppaiden 

toiminta, ryhmiteltynä seuraavasti:  

– desinfiointi ja tuhoeläintorjunta 

– vaatteiden vuokraus ja tavaransäilytys 

– avioliittovälitystoimistot ja vastaavat palvelut 

– astrologia ja ennustustyyppinen toiminta  

– puhtaanapitopalvelut ja niihin liittyvä toiminta 

– hautauspalvelut ja hautausmaiden hoito 

– matkaoppaat ja -tulkit 

 

5 

Direktiivi 75/369/ETY (5 artikla) 

 

Seuraavien toimintojen liikkuva harjoittaminen: 

a) tavaroiden ostaminen ja myyminen: 

– kun sitä harjoittavat kulkukauppiaat, katukauppiaat tai kaupustelijat (ISIC-ryhmä 612) 

– kun sitä harjoitetaan kauppahalleissa muissa kuin kiinteissä rakennelmissa sekä toreilla 

b) toiminnat, joita koskevissa siirtymätoimenpiteissä nimenomaan suljetaan pois kyseisten 

toimintojen liikkuva harjoittaminen tai sitä ei mainita.  
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6 

Direktiivi 70/523/ETY 

 

Itsenäisten ammatinharjoittajien toiminta hiilen tukkukaupassa ja välittäjien toiminta hiilikaupan 

alalla (ex ISIC-luokituksen ryhmä 6112) 

 

7 

Direktiivi 82/470/ETY (6 artiklan 2 kohta) 

 

[2 artiklan A kohdan c ja e alakohdassa, B kohdan b alakohdassa sekä C ja D kohdassa mainitut 

toiminnat] 

Näitä toimintoja ovat etenkin: 

– junavaunujen antaminen vuokralle henkilö- tai tavaraliikenteeseen 

– välittäjänä toimiminen laivojen ostossa, myynnissä tai vuokrauksessa 

– maastamuuttajien kuljetusta koskevien sopimusten valmistelu, neuvottelu ja tekeminen 

– kaikkien esineiden ja tavaroiden ottaminen säilytettäväksi tallettajan lukuun, tullimenettelyssä 

tai ei, varastoissa, talletusmakasiineissa, huonekaluvarastoissa, kylmävarastoissa, siiloissa jne. 

– säilytettäväksi otettua esinettä tai tavaraa edustavan asiakirjan antaminen tallettajalle 

– tarhojen, ravinnon ja myyntipaikkojen hankkiminen karjalle, joka on väliaikaisessa 

säilytyksessä joko ennen myyntiä tai kauttakuljetuksessa markkinoille tai markkinoilta 

– moottoriajoneuvojen valvonnan tai teknisen asiantuntija-arvioinnin harjoittaminen 

– tavaroiden mittaus, punnitus ja niiden tilavuuden mittaus 

 

________________________ 
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LIITE V 

 

 

Koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen perustuva tunnustaminen 

 

 

V.1. Lääkärit 
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5.1.1 Lääkärin peruskoulutuksesta annettavat asiakirjat 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä 
todistus Viiteajankohta 

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur 
en médecine 

– Les universités / De universiteiten 
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20. joulukuuta 1976 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České 
republice 

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1. toukokuuta 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20. joulukuuta 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften 
noch für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der 
Tätigkeit als Arzt im Praktikum 

20. joulukuuta 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1. toukokuuta 2004 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä 
todistus Viiteajankohta 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1. tammikuuta 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1. tammikuuta 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20. joulukuuta 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. joulukuuta 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della 
medicina e chirurgia 

20. joulukuuta 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1. toukokuuta 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1. toukokuuta 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20. joulukuuta 1976 

 
Magyarország 

Általános orvos oklevél 
doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1. toukokuuta 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1. toukokuuta 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20. joulukuuta 1976 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä 
todistus Viiteajankohta 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische 
Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1. tammikuuta 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1. toukokuuta 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

Universidades Diploma comprovativo da conclusão do 
internato geral emitido pelo Ministério da 
Saúde 

1. tammikuuta 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  1. toukokuuta 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1. toukokuuta 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1. tammikuuta 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1. tammikuuta 1994 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20. joulukuuta 1976 
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5.1.2 Erikoislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Viiteajankohta 
België/ Belgique/ 

Belgien 
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier 
de médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé 
publique 
 

20. joulukuuta 1976 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1. toukokuuta 2004 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge 
Sundhedsstyrelsen 20. joulukuuta 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20. joulukuuta 1976 
Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 

erialal 
Tartu Ülikool 1. toukokuuta 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1. tammikuuta 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1. tammikuuta 1986 
1.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

1. Universités 

2. Attestation de médecin spécialiste 
qualifié 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante 
de médecine 

4.Universités 

20. joulukuuta 1976 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20. joulukuuta 1976 
Italia Diploma di medico specialista Università 20. joulukuuta 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1. toukokuuta 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas 
apliecina, ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1. toukokuuta 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20. joulukuuta 1976 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Viiteajankohta 
Magyarország Szakorvosi bizonyítvány 

 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. toukokuuta 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1. toukokuuta 2004 
Nederland 

 
Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst 

20. joulukuuta 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1. tammikuuta 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1. toukokuuta 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1. tammikuuta 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. toukokuuta 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1. toukokuuta 2004 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / 
Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1. tammikuuta 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1. tammikuuta 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20. joulukuuta 1976 
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5.1.3 Lääketieteen erikoisalojen nimikkeet 

 

 Anestesiologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Kirurgia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Maa Nimike  Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurokirurgia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Naistentaudit ja synnytykset 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Sisätaudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Silmätaudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 
Lastentaudit 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Keuhkosairaudet 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Urologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 
Patologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Psykiatria 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Diagnostinen radiologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Sädehoito 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastiikkakirurgia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Kliininen biologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
/ Plastische, reconstructieve en esthetische 
heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Kliininen mikrobiologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Kliininen kemia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  
Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi 
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Thoraxkirurgia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät:  

* 1. tammikuuta 1983 
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Lastenkirurgia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 
Verisuonikirurgia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät:  

* 1. tammikuuta 1983 
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Kardiologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Gastroenterologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Hematologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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