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Endokrinologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Fysiatria 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsykiatria 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Iho- ja sukupuolitaudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät: 

* 1. elokuuta 1987, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat aloittaneet koulutuksen ennen kyseistä päivää, 

** 31. joulukuuta 1971, 

*** Kyseisiä asiakirjoja ei enää anneta koulutuksesta, joka on alkanut 5. maaliskuuta 1982 jälkeen, 

**** 9. heinäkuuta 1984 
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Radiologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Lastenpsykiatria 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät:  

* 3. joulukuuta 1971,  

** Kyseisiä asiakirjoja ei enää anneta koulutuksesta, joka on alkanut 5. maaliskuuta 1982 jälkeen,  

*** 8. heinäkuuta 1984 
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Geriatria 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Nefrologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infektiosairaudet 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Terveydenhuolto 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saudé pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Kliininen farmakologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Työterveyshuolto 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 
Maa Nimike Nimike 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Allergologia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Isotooppitutkimukset 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike Nimike 
Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Leukakirurgia (lääkärin peruskoulutus) 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Maa Nimike 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4 Yleislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Ammattinimike Viiteajankohta 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté ministériel 
d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. joulukuuta 1994 

Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1. toukokuuta 2004 
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/ 

Speciallæge i almen medicin 
Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin 31. joulukuuta 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 

31. joulukuuta 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. toukokuuta 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής 31. joulukuuta 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. joulukuuta 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé 

attestant la formation spécifique en médecine générale) 
Médecin qualifié en médecine générale 31. joulukuuta 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 31. joulukuuta 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31. joulukuuta 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. toukokuuta 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. toukokuuta 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. toukokuuta 2004 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Ammattinimike Viiteajankohta 
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 31. joulukuuta 1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. toukokuuta 2004 
Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1. toukokuuta 2004 

Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst 

Huisarts 31. joulukuuta 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. joulukuuta 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 

medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. toukokuuta 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31. joulukuuta 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1. toukokuuta 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1. toukokuuta 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis 
om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. joulukuuta 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. joulukuuta 1994 

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. joulukuuta 1994  
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V.2. Yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat 
 

 

5.2.1 Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusohjelma  

 

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksesta annettavaan asiakirjaan johtavan koulutusohjelman on 

sisällettävä seuraavat kaksi osaa ja vähintään siinä mainitut oppiaineet. 

 

A. Teoreettinen opetus 

a. Sairaanhoito: 

– ammatin luonne ja 
ammattietiikka 

– terveyden- ja sairaanhoidon 
yleisperiaatteet  

– sairaanhoidon periaatteet ja: 
– yleislääketiede ja 

lääketieteen erikoisalat 
– yleiskirurgia ja 

kirurgian erikoisalat 
– lastenhoito ja 

lastentaudit 
– äitiyshuolto 
– mielenterveys ja 

psykiatria 
– vanhusten hoito ja 

geriatria 
 

 

b. Perustieteet: 

– anatomia ja fysiologia 
– patologia 
– bakteriologia, virologia ja 

parasitologia 
– biofysiikka, biokemia ja 

radiologia 
– ravitsemusoppi 
– terveydenhoito: 

– sairauksien ehkäisy 
– terveyskasvatus 

– farmakologia 
 

 

c. Yhteiskuntatieteet: 

– sosiologia 
– psykologia 
– hallinnon periaatteet 
– opetuksen periaatteet 
– sosiaali- ja terveyslainsäädäntö 
– sairaanhoitoon liittyvät 

oikeudelliset kysymykset 
 

B. Kliininen opetus 

– Sairaanhoito ja: 
– yleislääketiede ja lääketieteen erikoisalat 
– yleiskirurgia ja kirurgian erikoisalat 
– lastenhoito ja lastentaudit 
– äitiyshuolto 
– mielenterveys ja psykiatria 
– vanhusten hoito ja geriatria 
– kotisairaanhoito 

 

 

Yhtä tai useampia näistä oppiaineista voidaan opettaa muiden aineiden osana tai niiden yhteydessä. 

Teoreettisen opetuksen on oltava tasapainossa ja sovitettu yhteen kliinisen opetuksen kanssa niin, että opiskelijalla on 

mahdollisuus asianmukaisella tavalla hankkia tässä liitteessä tarkoitetut tiedot ja taidot. 
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5.2.2 Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom 
eines (einer) graduierten 
Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de 
ziekenhuisverpleegkunde / Brevet 
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / 
Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / Die 
anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française / 
Der zuständige Prüfungsausschüß der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / 
Verpleegassistent(e) 

– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. kesäkuuta 1979 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), ja 
siihen liittyen seuraava todistus: 
Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), ja siihen 
liittyen seuraava todistus: Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel 

1. toukokuuta 2004 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29. kesäkuuta 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger 

29. kesäkuuta 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1. toukokuuta 2004 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος 
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. tammikuuta 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

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

Enfermero/a diplomado/a 1. tammikuuta 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29. kesäkuuta 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. kesäkuuta 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. kesäkuuta 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. toukokuuta 2004 

– 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 
iegūšanu  

1. Māsu skolas Latvija 

– 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

Māsa 1. toukokuuta 2004 

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. toukokuuta 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos 
slaugytojo profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier 

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Infirmier 29. kesäkuuta 1979 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

Magyarország 

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem 

Ápoló 1. toukokuuta 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija 

Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. toukokuuta 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV 
(Hogere Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29. kesäkuuta 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester 
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. tammikuuta 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem 
"magister pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. toukokuuta 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. tammikuuta 1986 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ 
Diplomirani zdravstvenik 

1. toukokuuta 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1. toukokuuta 2004 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom 
hälsovård och det sociala området, 
sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. tammikuuta 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. tammikuuta 1994 
United Kingdom Statement of Registration as a Registered 

General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. kesäkuuta 1979 
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V.3. Hammaslääkärit 
 

 

5.3.1 Hammaslääkärin koulutusohjelma 

 

Hammaslääkärin koulutuksesta annettavaan asiakirjaan johtavan koulutusohjelman on sisällettävä vähintään 

seuraavassa mainitut oppiaineet. Yhtä tai useampia näistä oppiaineista voidaan opettaa muiden aineiden osana tai niiden 

yhteydessä. 

 

A. Perusoppiaineet 

– kemia 
– fysiikka 
– biologia 
 

B. Lääketieteellis-biologiset 
oppiaineet ja yleislääketieteelliset 
oppiaineet 
– anatomia 
– embryologia 
– histologia, mukaan luettuna 

sytologia 
– fysiologia 
– biokemia (tai fysiologinen 

kemia) 
– patologinen anatomia 
– yleinen patologia 
– farmakologia 
– mikrobiologia 
– hygienia 
– sairauksien ennaltaehkäisy ja 

epidemiologia 
– radiologia 
– fysiatria 
– yleiskirurgia 
– yleislääketiede, mukaan luettuna 

lastentaudit 
– korva-, nenä- ja kurkkutaudit 
– iho- ja sukupuolitaudit 
– yleinen psykologia-

psykopatologia-neuropatologia 
– anestesiologia 

C. Suoraan hammaslääketieteeseen 
liittyvät oppiaineet 
– protetiikka 
– hammashoidon materiaalit ja 

laitteet 
– konservatiivinen 

hammaslääketiede 
– ehkäisevä hammaslääketiede 
– anestesiologia ja sedaatio 

hammaslääketieteessä 
– hammas- ja suukirurgia 
– hammas- ja suupatologia 
– kliininen harjoittelu 
– lasten hammashoito 
– oikomishoito 
– parodontologia 
– hammaslääketieteellinen 

radiologia 
– purenta ja leukojen toiminta 
– ammattiorganisaatio, 

ammattietiikka ja lainsäädäntö 
– hammaslääkärintoimen 

sosiaaliset näkökohdat 
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5.3.2 Hammaslääkärin peruskoulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

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

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme licencié 
en science dentaire 

– De universiteiten / Les universités 
– De bevoegde Examen- commissie 

van de Vlaamse Gemeenschap / Le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / 
Licencié en science 
dentaire 

28. tammikuuta 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu zubní lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. toukokuuta 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, 
udstedt af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28. tammikuuta 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. tammikuuta 1980 
Eesti Diplom hambaarstiteaduse 

õppekava läbimise kohta 
Tartu Ülikool  Hambaarst 1. toukokuuta 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή 
χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. tammikuuta 1981 

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad  Licenciado en 
odontología 

1. tammikuuta 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. tammikuuta 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
– Licentiate in Dental Surgery (LDS) 

– Universities 
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28. tammikuuta 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 
all’esercizio dell'odontoiatria e 
protesi dentaria 

Odontoiatra 28. tammikuuta 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. toukokuuta 2004 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun 
asiakirjaan liitettävä todistus Ammattinimike Viiteajankohta 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko 
izsniedz universitātes tipa 
augstskola un "Sertifikāts" – 
kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. toukokuuta 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

Gydytojas 
odontologas 

1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. tammikuuta 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae 
dentariae, röv.: dr. med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1. toukokuuta 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. toukokuuta 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een met 

goed gevolg afgelegd tandartsexamen 
Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. tammikuuta 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor der 
Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der Universität  Zahnarzt 1. tammikuuta 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem "lekarz dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 

Lekarz dentysta 1. toukokuuta 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades 
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. tammikuuta 1986 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun 
asiakirjaan liitettävä todistus Ammattinimike Viiteajankohta 

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

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine / Doktorica 
dentalne medicine 

1. toukokuuta 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1. toukokuuta 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande 
av praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1. tammikuuta 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, 
ett utbildningsbevis som 
utfärdats av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. tammikuuta 1994 

United Kingdom – Bachelor of Dental Surgery (BDS or 
B.Ch.D.) 

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities 
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28. tammikuuta 1980 
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5.3.3 Erikoishammaslääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Oikomishoito 
Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Viiteajankohta 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28. tammikuuta 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. tammikuuta 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. toukokuuta 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. tammikuuta 2003 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. tammikuuta 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. tammikuuta 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. toukokuuta 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. toukokuuta 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. toukokuuta 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. toukokuuta 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. toukokuuta 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. tammikuuta 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. toukokuuta 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. toukokuuta 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtandläkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. tammikuuta 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. tammikuuta 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. tammikuuta 1980 
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Suukirurgia 
Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Viiteajankohta 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. tammikuuta 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. tammikuuta 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. tammikuuta 1981 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. tammikuuta 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. toukokuuta 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. toukokuuta 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. toukokuuta 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. toukokuuta 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. tammikuuta 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. toukokuuta 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. toukokuuta 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leukakirurgia / 
Specialtandläkarexamen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. tammikuuta 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. tammikuuta 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. tammikuuta 1980 
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V.4. Eläinlääkärit 
 

 

5.4.1 Eläinlääkärin opinto-ohjelma 

 

Eläinlääkärin koulutuksesta annettavaan asiakirjaan johtavan koulutusohjelman on sisällettävä vähintään seuraavassa 

mainitut oppiaineet. Opetusta yhdessä tai useammassa näistä aineista voidaan antaa muiden aineiden osana tai niiden 

yhteydessä. 

 

A. Perusopinnot 
– fysiikka 
– kemia 
– eläintiede 
– kasvitiede 
– biomatematiikka 

B. Erityisopinnot 
a. Perustieteet 
– anatomia (histologia ja 

embryologia mukaan luettuna) 
– fysiologia 
– biokemia 
– genetiikka 
– farmakologia 
– farmasia 
– toksikologia 
– mikrobiologia 
– immunologia 
– epidemiologia 
– ammattietiikka 

 
b. Kliiniset tieteet 
– obstetriikka 
– patologia (mukaan luettuna 

patologinen anatomia) 
– parasitologia 
– sisätautioppi ja kirurgia (mukaan 

luettuna anestesiologia) 
– kliinistä opetusta, jossa 

käsitellään kotieläimiä, 
siipikarjaa ja muita eläinlajeja 

– ennaltaehkäisevä lääketiede 
– radiologia 
– lisääntyminen ja lisääntymiseen 

liittyvät sairaudet 
– eläinlääkintöhallinto ja 

eläinlääketieteellinen 
kansanterveystyö 

– eläinlääketieteellinen 
lainsäädäntö ja oikeuslääketiede 

– sairauksien hoito-oppi 
– propedeutiikka 

 
c. Eläinten tuotanto 
– eläinten tuotanto 
– ruokintaoppi 
– agronomia 
– maatalousekonomia 
– kotieläinten hoito 
– eläinlääkintähygienia 
– etologia ja eläintensuojelu 

d. Elintarvikehygienia 
– eläinkunnasta peräisin olevien 

ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
tuotteiden tarkastus ja valvonta 

– elintarvikehygienia ja -teknologia 
– käytännön harjoittelu (mukaan 

luettuna käytännön työ 
teurastamolla ja 
elintarviketehtaalla) 

 

Käytännön harjoittelu voidaan suorittaa harjoittelujakson muodossa edellyttäen, että kyseinen harjoittelu on 

kokopäiväistä ja suoritetaan toimivaltaisen viranomaisen suoran valvonnan alaisena ja ettei harjoittelujakso ole kuutta 

kuukautta pidempi viiden vuoden koulutuksen kokonaismäärästä.  

 

Teoreettisen ja käytännöllisen opetuksen on oltava tasapainossa ja sovitettu yhteen eri oppiaineryhmien välillä siten, 

että opiskelija saa asianmukaisella tavalla eläinlääkärin kaikissa tehtävissä tarvittavat tiedot ja tarvittavan kokemuksen.  
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5.4.2 Eläinlääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

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

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française  

 21. joulukuuta 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České republice  1. toukokuuta 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21. joulukuuta 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Tierärztliche Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 21. joulukuuta 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1. toukokuuta 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. tammikuuta 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1. tammikuuta 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. joulukuuta 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB) 
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21. joulukuuta 1980 

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

1. tammikuuta 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. toukokuuta 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. toukokuuta 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. joulukuuta 1980 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viiteajankohta 

Magyarország Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar  1. toukokuuta 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1. toukokuuta 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd diergeneeskundig/veeartse-
nijkundig examen 

  21. joulukuuta 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1. tammikuuta 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 1. toukokuuta 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  1. tammikuuta 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 
izpitu s področja veterinarstva 
 

1. toukokuuta 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. toukokuuta 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. tammikuuta 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. tammikuuta 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. joulukuuta 1980 
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V.5. Kätilöt 
 

 

5.5.1 Kätilön koulutusohjelma (koulutuslinjat I ja II) 

 

Kätilön koulutuksesta annettavaan asiakirjaan johtavan koulutusohjelman on sisällettävä seuraavat kaksi osaa:  

 

A. Teoreettinen ja tekninen opetus   

a. Yleiset oppiaineet  b. Kätilöntoimeen liittyvät oppiaineet 

– anatomian ja fysiologian 
perusteet 

– patologian perusteet 
– bakteriologian, virologian ja 

parasitologian perusteet 
– biofysiikan, biokemian ja 

radiologian perusteet 
– lastentautioppi, erityisesti 

vastasyntyneiden sairaudet 
– terveydenhoito, terveyskasvatus, 

sairauksien ehkäisy, sairauksien 
varhaisdiagnosointi 

– ravitsemus ja ravitsemusoppi, 
erityisesti naisten, 
vastasyntyneiden ja imeväisten 
osalta 

– sosiologian ja sosiaalilääketieteen 
perusteet 

– farmakologian perusteet 
– psykologia  
– kasvatustiede 
– terveys- ja sosiaalilainsäädäntö 

ja terveydenhuollon organisaatio 
– ammattietiikka ja -lainsäädäntö 
– sukupuolikasvatus ja 

perhesuunnittelu 
– äidin ja lapsen oikeusturva 

 

– anatomia ja fysiologia 
– embryologia ja sikiön kehitys 
– raskaus, synnytys ja 

lapsivuodeaika 
– gynekologinen ja obstetrinen 

patologia 
– synnytys- ja 

vanhempainvalmennus, mukaan 
luettuna psykologiset näkökohdat 

– synnytykseen valmistaminen 
(mukaan luettuna obstetristen 
teknisten apuvälineiden tuntemus 
ja käyttö) 

– kivunlievitys, nukutus ja elvytys 
– vastasyntyneen fysiologia ja 

patologia 
– vastasyntyneen hoito ja seuranta 
– psykologiset ja sosiaaliset tekijät 
 

B. Kliininen ja käytännön koulutus 

Koulutukseen tulee liittyä asianmukainen ohjaus: 

– Raskausneuvonta, joka käsittää vähintään 100 ennen synnytystä tehtyä tutkimusta. 
– Vähintään 40 raskauden seuranta ja hoito. 
– Vähintään 40 synnytyksen hoitaminen; jos opiskelija ei voi hoitaa näin monta synnytystä potilaiden vähyyden 

vuoksi, voidaan hyväksyä vähintään 30 synnytyksen hoitaminen edellyttäen, että opiskelija lisäksi avustaa 20 
synnytyksessä. 

– Avustaminen yhdessä tai kahdessa perätilasynnytyksessä. Jos tämä ei ole mahdollista sen vuoksi, ettei 
perätilasynnytyksiä ole, harjoittelu voidaan suorittaa simuloidussa tilanteessa. 

– Välilihan leikkauksen tekeminen ja haavan ompelu. Haavan ompelua opetetaan sekä teoriassa että käytännössä. 
Haavan ompelun opetukseen kuuluu sekä välilihanleikkaushaavan että pelkän välilihan repeämän ompelu. Opetus 
voidaan antaa simuloidussa tilanteessa, jos se on aivan välttämätöntä 

– Seuranta ja hoito 40 riskisynnyttäjälle raskauden, synnytyksen tai lapsivuodeajan aikana 
– Vähintään 100 lapsivuoteisen naisen ja terveen vastasyntyneen seuranta ja hoito (tutkimus mukaan luettuna) 

synnytyksen jälkeen. 
– Erityishoitoa tarvitsevien vastasyntyneiden seuranta ja hoito, mukaan luettuna keskoset, yliaikaiset, alipainoiset ja 

sairaat lapset. 
– Gynekologisten ja obstetristen sairauksien hoito. 
– Perehdytys sisätautien ja kirurgisten sairauksien hoitoon. Perehdytys sisältää teoreettista opetusta ja käytännön 

harjoittelua. 
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Teoreettisen ja teknisen opetuksen (koulutusohjelman osa A) on oltava tasapainossa ja sovitettu yhteen kliinisen 

koulutuksen kanssa (koulutusohjelman osa B) niin, että että opiskelijalla on mahdollisuus hankkia riittävästi tässä 

liitteessä tarkoitettua tietoa ja kokemusta.  

 

Kliininen opetus (koulutusohjelman osa B) annetaan ohjattuna käytännön työpaikkakoulutuksena sairaalan osastoilla tai 

muissa toimivaltaisten viranomaisten tai elinten hyväksymissä terveydenhuollon yksiköissä. Kätilöopiskelijat 

osallistuvat harjoittelun osana yksikköjen toimintaan, sikäli kuin se liittyy heidän koulutukseensa. Heidät perehdytetään 

kätilöntoimeen liittyviin tehtäviin. 
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5.5.2 Kätilön koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme d'accoucheuse – De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. tammikuuta 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka 
(bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní 
asistent 

Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru 
diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS). 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

 

1. toukokuuta 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. tammikuuta 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen 

und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23. tammikuuta 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1. toukokuuta 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) – Μαία 
– Μαιευτής 
 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής 
Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

–  

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας –  

23. tammikuuta 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1. tammikuuta 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. tammikuuta 1983 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. tammikuuta 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. tammikuuta 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. toukokuuta 2004 
Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1. toukokuuta 2004 

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą 
bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką 

akušerijoje 

1. Universitetas  
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos 
slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą 
akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką 

akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę 
kvalifikaciją 
 

3. Kolegija  

1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. tammikuuta 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola 
 

Szülésznő 1. toukokuuta 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. toukokuuta 2004 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23. tammikuuta 1983 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Ammattinimike Viiteajankohta 
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

– Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1. tammikuuta 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
położnictwo z tytułem "magister położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1. toukokuuta 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores 
especializados em enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

3.- Escolas Superiores de Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e 
obstétrica 

1. tammikuuta 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov 
"diplomirana babica / diplomirani babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani 
babičar 

1. toukokuuta 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického 
titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. toukokuuta 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala 
området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. tammikuuta 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. tammikuuta 1994 
United 

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 10 of 
the register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. tammikuuta 1983 
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V.6. Proviisorit 
 

 

5.6.1 Proviisorin koulutusohjelma 

 

– kasvi- ja eläinbiologia 
– fysiikka 
– yleinen ja epäorgaaninen kemia 
– orgaaninen kemia 
– analyyttinen kemia 
– farmaseuttinen kemia, mukaan luettuna lääkevalmisteiden analysointi 
– yleinen ja sovellettu (lääketieteellinen) biokemia 
– anatomia ja fysiologia, lääketieteellinen terminologia 
– mikrobiologia 
– farmakologia ja lääkehoito 
– farmaseuttinen teknologia 
– toksikologia 
– farmakognosia 
– lainsäädäntö ja tarvittaessa ammattietiikka 
 

Kaikkien koulutusohjelman vähimmäisvaatimuksiin kuuluvien oppiaineiden teoreettisessa ja käytännöllisessä 

opetuksessa on painotettava riittävästi teoriaa opetuksen yliopistollisen luonteen säilyttämiseksi. 
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5.6.2 Proviisorin koulutuksesta annettavat asiakirjat 

 

Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Tutkintotodistukseen  
liitettävä todistus 

Viiteajankohta 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1. lokakuuta 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. toukokuuta 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1. lokakuuta 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. lokakuuta 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. toukokuuta 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. lokakuuta 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1. lokakuuta 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1. lokakuuta 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. lokakuuta 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1. marraskuuta 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. toukokuuta 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. toukokuuta 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. toukokuuta 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. lokakuuta 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. pharm) Egyetem 

 1. toukokuuta 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1. toukokuuta 2004 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Tutkintotodistukseen  
liitettävä todistus 

Viiteajankohta 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1. lokakuuta 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. lokakuuta 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1. toukokuuta 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1. lokakuuta 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1. toukokuuta 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1. toukokuuta 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1. lokakuuta 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1. lokakuuta 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. lokakuuta 1987 
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V.7. Arkkitehdit 
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5.7.1 Direktiivin 46 artiklan 1 kohdan nojalla tunnustettavat arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat 

 

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

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te 
Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de 
Universiteiten 
6. "Faculté Polytechnique" van Bergen 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) bei entsprechenden 
Fachhochschulstudiengängen 

– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής 

1988/1989 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a 
continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas 

técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o 
del Vallès; 

– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica 
superior de arquitectura de Madrid; 

– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela 
técnica superior de arquitectura de Las Palmas; 

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica 
superior de arquitectura de Valencia; 

– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de 
arquitectura de Sevilla; 

– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior 
de arquitectura de Valladolid; 

– Universidad de Santiago de Compostela, escuela 
técnica superior de arquitectura de La Coruña; 

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior 
de arquitectura de San Sebastián; 

– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de 
arquitectura de Pamplona 

– Universidad de Alcalá de Henares, escuela 
politécnica de Alcalá de Henares; 

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico 
superior de Villanueva de la Cañada ; 

– Universidad de Alicante, escuela politécnica 
superior de Alicante; 

– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de 

Arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, esccuela técnica superior 

de Arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios 

integrados de arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans 
le cadre de la formation professionnelle 
continue et de la promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de 
Strasbourg, section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture  
 (B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture 
graduates of University College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) 
(Previously, until 2002 - Degree standard 
diploma in architecture (Dip. Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
(College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 1998/1999) 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 

 1998/1999 
 

 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi 
iniziati nell'anno accademico 2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a 
partire dall'anno accademico 2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di 
Roma “La Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–  Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

1.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, afstudeerrichting 
architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, differentiatie 
architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op 
grond van het met goed gevolg afgelegde 
examen verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het terrein van de 
architectuur, afgegeven door de betrokken 
examencommissies van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te 
Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke Leergangen te 
Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-.Ing 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-
Universität Graz) 

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität 

Innsbruck) 
4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle 
Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica 
de Lisboa 

– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 
 

 1988/1989 
 
 
1991/1992 

Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen 
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan 
(Helsinki) 

– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 

– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

 
1998/1999 
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Maa Koulutuksesta annettava asiakirja Asiakirjan antava elin Koulutuksesta annettuun asiakirjaan 
liitettävä todistus Viitelukuvuosi 

1. Diplomas in architecture 1. – Universities 
– Colleges of Art 
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board. 
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are recognised 
by ARB as the competent authority, are 
eligible. Also EU nationals who do not 
possess the ARB-recognised Part I and 
Part II certificates will be eligible for 
the Certificate of Architectural 
Education if they can satisfy the Board 
that their standard and length of 
education has met the requisite 
threshold standards of Article 46 of this 
Directive and of the Criteria for 
validation. 

1988/1989 

2. Degrees in architecture 2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

  

 

______________________ 
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LIITE VI 

 

Niitä ammatteja koskevat saavutetut oikeudet, joihin sovelletaan  

koulutuksen vähimmäisvaatimusten  

yhteensovittamiseen perustuvaa tunnustamista 

6.1 Erikoislääkäreitä koskevat saavutetut oikeudet 

 

 Hematologiset laboratoriotutkimukset 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta  

Stomatologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 3 vuotta 

Maa Nimike  Maa Nimike 

Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 

France Hématologie  France Stomatologie 

Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 

Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 

  Portugal Estomatologia 

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät: 

* 1. tammikuuta 1983, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat aloittaneet 

koulutuksen ennen kyseistä päivää ja jotka ovat suorittaneet koulutuksen 

ennen vuoden 1988 loppua. 

   

 

 Ihotaudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta  

Sukupuolitaudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike  Maa Nimike 
Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Trooppiset taudit 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta  

Gastroenterologinen kirurgia 
Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta 

Maa Nimike  Maa Nimike 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
    

27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kumoamispäivät: 
* 1. tammikuuta 1983 
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 Tapaturmat 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 5 vuotta  

Kliininen neurofysiologia 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike  Maa Nimike 

Česká republika Traumatologie 

Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 

Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 

Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 

Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 

Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 

United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 

 

 
Suu- ja leukakirurgia  

(lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutus)1 

Koulutuksen vähimmäiskesto: 4 vuotta 

Maa Nimike 

Belgique/België/ 

Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 

maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 

kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Ireland Oral and maxillo-facial surgery 

Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 

Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 

Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 

Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 

United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 

 

                                                 
1 Suu- ja leukakirurgian erikoisalan koulutuksesta annettavaan asiakirjaan johtavan koulutuksen (lääkärin ja 

hammaslääkärin peruskoulutus) edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti lääkärin 
peruskoulutuksen (24 artikla) ja lisäksi suorittanut hyväksytysti hammaslääkärin peruskoulutuksen (34 artikla).  
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6.2 Arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat, joita saavutetut oikeudet koskevat 49 artiklan 1 kohdan nojalla 

 

MAA Koulutuksesta annettava asiakirja Viitelukuvuosi 
België/Belgique/Belgien – kansallisissa arkkitehtikorkeakouluissa tai -instituuteissa annetut tutkintotodistukset (architecte-architect) 

– Hasseltin maakunnallisessa arkkitehtikorkeakoulussa annetut tutkintotodistukset (architect) 
– kuninkaallisissa taideakatemioissa annetut tutkintotodistukset (architecte – architect) 
– Saint-Luc-oppilaitoksessa "écoles Saint-Luc" annetut tutkintotodistukset (architecte – architect) 
– yliopistolliset insinöörin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on arkkitehtiliiton antama harjoittelutodistus, joka oikeuttaa sen haltijan 

käyttämään arkkitehdin ammattinimikettä (architecte – architect) 
– arkkitehtuurin keskus- tai valtakunnallisen tutkintolautakunnan antamat arkkitehdin tutkintotodistukset (architecte – architect) 
– yliopistojen soveltavien luonnontieteiden tiedekunnissa ja Monsin teknillisessä tiedekunnassa annetut insinöörin/arkkitehdin ja 

arkkitehdin/insinöörin tutkintotodistukset (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – "České vysoké učení technické" -yliopiston (Tšekin tekninen yliopisto Prahassa) tutkintotodistukset: 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (arkkitehtuurin ja rakennustekniikan tiedekunta) (vuoteen 1951),  
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství"(arkkitehtuurin ja rakennustekniikan tiedekunta) (vuosina 1951–1960), 
"Fakulta stavební"(rakennustekniikan tiedekunta) (vuodesta 1960) seuraavien opintolinjojen osalta: rakennustekniikka ja rakenteet, 
rakennustekniikka, rakentaminen ja arkkitehtuuri, arkkitehtuuri (mukaan lukien yhdyskuntasuunnittelu ja maankäytön suunnittelu), 
asuinrakennukset, teollisuusrakennukset ja maatalouden tuotantorakennukset tai rakennustekniikan opinto-ohjelmassa rakennustekniikan 
ja arkkitehtuurin opintolinjassa, 
"Fakulta architektury" (arkkitehtuurin tiedekunta) (vuodesta 1976) seuraavien opintolinjojen osalta: arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu 
ja maankäytön suunnittelu tai seuraavissa opinto-ohjelmissa: arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu seuraavien opintolinjojen osalta: 
arkkitehtuuri, arkkitehtonisen suunnittelun teoria, yhdyskuntasuunnittelu ja maankäytön suunnittelu, arkkitehtuurin historia ja 
historiallisten monumenttien rekonstruktuointi tai arkkitehtuuri ja rakennustekniikka 

– "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše -korkeakoulun (vuoteen 1951 asti) arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla antamat 
tutkintotodistukset, 

– "Vysoká škola stavitelství v Brně” -korkeakoulun (vuosina 1951–1956) arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla antamat tutkintotodistukset, 
– "Vysoké učení technické v Brně "-, ”Fakulta architektury" -tiedekunnan (arkkitehtuurin tiedekunta) (vuodesta 1956) arkkitehtuurin ja 

yhdyskuntasuunnittelun opintolinjoilla antamat tutkintotodistukset tai ”Fakulta stavební" -tiedekunnan (rakennustekniikan tiedekunta) 
(vuodesta 1956) rakentamisen opintolinjalla antamat tutkintotodistukset, 

– "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, "Fakulta stavební" -tiedekunnan (rakennustekniikan tiedekunta) (vuodesta 1997) 
rakenteiden ja arkkitehtuurin opintolinjalla tai rakennustekniikan opintolinjalla antamat tutkintotodistukset, 

– "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" -tiedekunnan (arkkitehtuurin tiedekunta) (vuodesta 1994) arkkitehtuurin ja 
yhdyskuntasuunnittelun koulutusohjelmassa arkkitehtuurin opintolinjalla antamat tutkintotodistukset, 

– "Akademie výtvarných umění v Praze" -korkeakoulun taiteen koulutusohjelmassa arkkitehtonisen suunnittelun opintolinjalla antamat 
tutkintotodistukset, 

– "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" -yliopiston taiteen koulutusohjelmassa arkkitehtuurin opintolinjalla antamat 
tutkintotodistukset, 

– todistus "Česká komora architektů" -kamarin ilman opintolinjan tai rakennustekniikan opintolinjan tarkennusta antamasta luvasta; . 

2006/2007 
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Danmark – Kööpenhaminan ja Århusin arkkitehtikouluissa annetut tutkintotodistukset (architekt) 

– arkkitehtikollegion antama rekisteröintitodistus, joka on annettu 28 toukokuuta 1975 annetun lain N:o 202 nojalla (registreret arkitekt) 
– teknillisissä korkeakouluissa annetut tutkintotodistukset (bygningskonstruktør), joiden liitteenä on toimivaltaisen viranomaisen antama 

todistus muodollisen pätevyyden osoittavan kokeensuorittamisesta; kokeeseen täytyy sisältyä asianomaisen vähintään kuusivuotisen, 
tämän direktiivin 48 artiklassa tarkoitetun toimintansa aikana laatimien ja toteuttamien suunnitelmien arviointi 

1987/1988 

Deutschland – taidekorkeakoulujen myöntämät tutkintotodistukset (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– teknillisten korkeakoulujen "Technische Hochschule"-oppilaitoksen ja yliopistojen arkkitehtuuriosaston (Architektur/Hochbau), ja jos 

mainittu korkeakoulu on liitetty "Gesamthochschule"-oppilaitokseen, myös "Gesamthochschule"-oppilaitosten arkkitehtuuriosaston 
antamat tutkintotodistukset (Dipl.Ing. ja muut oppiarvot, jotka myöhemmin saatetaan myöntää kyseisten tutkintotodistusten haltijoille)  

– ammattikorkeakoulujen "Fachhochschule"-oppilaitoksen arkkitehtuuriosaston (Architektur/Hochbau), ja jos mainittu korkeakoulu on 
liitetty "Gesamthochschule"-oppilaitokseen, myös "Gesamthochschule"-oppilaitosten arkkitehtuuriosaston antama tutkintotodistus, jonka 
liitteenä on, jos koulutus on lyhyempi kuin nelivuotinen, mutta ainakin kolme vuotta, asianomaisen ammatillisen toimielimen antama 
47 artiklan 1 kohdan mukainen todistus nelivuotisesta ammattikokemuksesta Saksan liittotasavallassa (Ingenieur grad. ja muut oppiarvot, 
jotka myöhemmin saatetaan myöntää kyseisten tutkintotodistusten haltijoille) 

– teknillisten koulujen "Ingenieurschule"-oppilaitoksen ja ammattioppilaitosten "Werkkunstschule" arkkitehtuuriosaston ennen 1 päivää 
tammikuuta 1973 antamat tutkintotodistukset (Prüfungszeugnis), joiden liitteenä on toimivaltaisten viranomaisten antama todistus 
muodollisen ammattipätevyyden osoittavan kokeen suorittamisesta; kokeeseen täytyy sisältyä asianomaisen vähintään kuusivuotisen, 
tämän direktiivin 48 artiklassa tarkoitetun toimintansa aikana laatimien ja toteuttamien suunnitelmien arviointi 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (arkkitehtuuriopintojen 
tutkintotodistus, jonka on antanut vuodesta 1996 Viron taideakatemian arkkitehtuurin tiedekunta), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli 
poolt 1989–1995 (antanut vuosina 1989–1995 Tallinnan taideyliopisto), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951–1988 
(antanut vuosina 1951–1988 Viron sosialistisen neuvostotasavallan taideinstituutti) 

2006/2007 

Eλλάς – Ateenan Metsovion Polytechnion -korkeakoulussa annetut insinöörin/arkkitehdin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan 
tekniikkakamarin antama todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla 

– Thessalonikin Aristotelion Panepistimion -korkeakoulussa annetut insinöörin/arkkitehdin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan 
tekniikkakamarin antama todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla 

– Ateenan Metsovion Polytechnion -korkeakoulussa annetut insinöörin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan tekniikkakamarin 
antama todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla 

– Thessalonikin Artistotelion Panepistimion -korkeakoulussa annetut insinöörin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan 
tekniikkakamarin antama todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla 

– Panepistimion Thrakis –korkeakoulussa annetut insinöörin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan tekniikkakamarin antama 
todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla 

– Panepistimion Patron –korkeakoulussa annetut insinöörin tutkintotodistukset, joiden liitteenä on Kreikan tekniikkakamarin antama 
todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa alalla 

1987/1988 

España Opetus- ja tiedeministeriön tai korkeakoulun antama virallinen arkkitehdin pätevyystodistus (título oficial de arquitecto)  1987/1988 
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France – vuoteen 1959 saakka opetusministeriön ja sen jälkeen kulttuuriministeriön antamat valtion arkkitehdin tutkintotodistukset (architecte 

DPLG) 
– "Ecole spéciale d'architecture"-oppilaitoksessa annetut tutkintotodistukset (architecte DESA) 
– Strasbourgin "Ecole nationale supérieure des Arts et Industries" -oppilaitoksen (aiemmin "Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg") 

arkkitehtuuriosastossa vuodesta 1955 alkaen annetut tutkintotodistukset (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Irlannin valtionyliopiston (National University of Ireland) "Bachelor of Architecture" -tutkinto (B Arch. (NUI)), jota edeltää Dublinin 
University Collegessa suoritettu arkkitehtitutkinto 

– College of Technology -opistossa (Bolton Street, Dublin) annettu korkeakoulututkinnon tasoinen arkkitehdin tutkintotodistus (Diplom. 
Arch.) 

– todistus Irlannin kuninkaallisen arkkitehti-instituutin (Royal Institute of Architects of Ireland) liitännäisjäsenyydestä (A.R.I.A.I.) 
– todistus Irlannin kuninkaallisen arkkitehti-instituutin jäsenyydestä (M.R.I.A.I.) 

1987/1988 

Italia – yliopistossa, teknillisessä korkeakoulussa sekä Venetsian ja Reggio Calabrian arkkitehtikorkeakoulussa annettu "laurea in architettura" -
tutkintotodistus, yhdessä arkkitehdin ammatin itsenäiseen harjoittamiseen oikeuttavan tutkintotodistuksen kanssa, jonka opetusministeriö 
antaa sen jälkeen, kun asianomainen on toimivaltaiselle lautakunnalle suorittanut valtiontutkinnon, joka antaa oikeuden itsenäisesti 
harjoittaa arkkitehdin ammattia (dott. architetto) 

– yliopistossa ja teknillisessä korkeakoulussa annettu rakennustekniikan ("sezione costenzione civile") "laurea in ingegneria" -
tutkintotodistus, yhdessä arkkitehdin ammatin itsenäiseen harjoittamiseen oikeuttavan tutkintotodistuksen kanssa, jonka opetusministeriö 
antaa sen jälkeen, kun asianomainen on toimivaltaiselle lautakunnalle suorittanut valtiontutkinnon, joka antaa oikeuden itsenäisesti 
harjoittaa ammattia (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, (todistus 
rekisteröinnistä Kyproksen tekniikkakamarin (ETEK) arkkitehtirekisteriin) 

2006/2007 

Latvija – "arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (vuoteen 1958 Latvian 
valtiollisen yliopiston rakennusteknisen tiedekunnan arkkitehtuurin osaston antamat arkkitehdin tutkintotodistukset, vuosina 1958–1991 
Riikan polyteknisen instituutin rakennusteknisen tiedekunnan arkkitehtuurin osaston antamat arkkitehdin tutkintotodistukset, vuodesta 
1991 Riikan teknillisen yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan antamat arkkitehdin tutkintotodistukset ja todistus rekisteröinnistä Latvian 
arkkitehtiyhdistyksen rekisteriin) 

2006/2007 

Lietuva – vuoteen 1969 Kauno politechnikos institutas -korkeakoulun antamat suunnitteluarkkitehdin/arkkitehdin tutkintotodistukset (inžinierius 
architektas/architektas), 

– vuoteen 1990 Vilnius inžinerinis statybos institutas -korkeakoulun, vuoteen 1996 Vilniaus technikos universitetas -yliopiston ja vuodesta 
1996 Vilnius Gedimino technikos universitetas -yliopiston antamat arkkitehdin tutkintotodistukset / todistukset arkkitehtuurin alan 
alemmasta korkeakoulututkinnosta / todistukset arkkitehtuurin alan ylemmästä korkeakoulututkinnosta (architektas/ architektūros 
bakalauras/ architektūros magistras), 

– vuoteen 1990 LTSR Valstybinis dailės institutas -korkeakoulun antamat tutkintotodistukset asiantuntijoille, jotka ovat saattaneet 
päätökseen seuraavat opinnot: arkkitehdin tutkintotodistus / todistus arkkitehtuurin alan alemmasta korkeakoulututkinnosta / todistus 
arkkitehtuurin alan ylemmästä korkeakoulututkinnosta; vuodesta 1990 Vilniaus dailės akademija -korkeakoulu (architektūros kursas/ 
architektūros bakalauras/ architektūros magistras), 

– vuodesta 1997 Kauno technologijos universitetas -yliopiston antamat seuraavat tutkintotodistukset: todistus arkkitehtuurin alan alemmasta 
korkeakoulututkinnosta / todistus arkkitehtuurin alan ylemmästä korkeakoulututkinnosta (architektūros bakalauras/ architektūros 
magistras), sekä näiden kaikkien lisäksi asianomaisen viranomaisen varmentama todistus siitä, että henkilöllä on oikeus harjoittaa 
toimintaa arkkitehtuurin alalla (virallinen arkkitehti / Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország – yliopistojen antama "okleveles építészmérnök" -tutkintotodistus (arkkitehtuurin alan tutkintotodistus, todistus arkkitehtuurin alan 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta), 
– "okleveles építész tervező művész" -tutkintotodistus (todistus arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittamisesta), jonka yliopistot antavat; 

2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta’ Perit, jonka antaa Universita` ta’ Malta -yliopisto; todistus oikeuttaa Perit-rekisteröintiin 2006/2007 
Nederland – todistus Delftin tai Eindhovenin teknillisen opiston arkkitehtuuriosastossa suoritetusta arkkitehdin tutkinnosta (bouwkundig ingenieur) 

– valtion hyväksymissä arkkitehtikouluissa annetut tutkintotodistukset (architect) 
– vuoteen 1971 saakka aiemmissa arkkitehtiopistoissa (Hoger Bouwkunstonderricht) annetut tutkintotodistukset (architect HBO) 
– vuoteen 1970 saakka aiemmissa arkkitehtiopistoissa (Voortgezet Bouwkunstonderricht) annetut tutkintotodistukset (architect VBO) 
– todistus Alankomaiden arkkitehtiliiton (Bond van Nederlandse Architecten -BNA) arkkitehtineuvoston toimeenpaneman tutkinnon 

suorittamisesta (architect) 
– todistus "Stichting Instituut voor Architectuur" -säätiön (IVA) (arkkitehtuuri-instituutti) järjestämän vähintään nelivuotisen koulutuksen 

päätteeksi toimeenpaneman tutkinnon suorittamisesta (architect), jonka liitteenä on toimivaltaisen viranomaisen antama todistus 
muodollisen ammattipätevyyden osoittavan kokeen suorittamisesta; kokeeseen täytyy sisältyä asianomaisen vähintään kuusivuotisen, 
tämän direktiivin 44 artiklassa tarkoitetun toimintansa aikana laatimien ja toteuttamien suunnitelmien arviointi 

– toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että asianomainen on ennen 5 päivää elokuuta 1985 suorittanut Delftin tai Eindhovenin 
teknillisen opiston toimeenpaneman "Kandidaat in de bouwkunde" -tutkinnon ja että hän on vähintään viiden vuoden ajan välittömästi 
ennen mainittua päivää toiminut arkkitehtuurin alalla sillä tavoin ja niin merkittävästi, että toiminta Alankomaissa voimassa olevien 
vaatimusten mukaan on takeena tällaisen toiminnan edellyttämästä pätevyydestä (architect) 

– toimivaltaisen viranomaisen vain ennen 5 päivää elokuuta 1985 40 vuotta täyttäneille henkilöille antama todistus siitä, että asianomainen 
on vähintään viiden vuoden ajan välittömästi ennen mainittua päivää toiminut arkkitehtuurin alalla sillä tavoin ja niin merkittävästi, että 
toiminta Alankomaissa voimassa olevien vaatimusten mukaan on takeena tällaisen toiminnan edellyttämästä pätevyydestä (architect) 

– toiminnasta arkkitehtuurin alalla arkkitehdin ammattinimikettä käyttäen annettujen Alankomaiden lakien ja asetusten voimaantulopäivän 
jälkeen edellä seitsemännessä ja kahdeksannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei enää tarvitse tunnustaa, elleivät mainitut 
säädökset anna näiden todistusten haltijalle oikeutta kyseisen toiminnan harjoittamiseen ja kyseisen ammattinimikkeen käyttämiseen 

1987/1988 

Österreich – Wienin ja Grazin teknillisten korkeakoulujen sekä Innsbruckin yliopiston rakennustekniikan ("Bauingenieurwesen") ja 
arkkitehtuuriosaston ("Architektur") arkkitehtuurin ("Architektur") sekä rakentamisen ("Bauingenieurwesen (Hochbau, 
Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen)") opintolinjoilta antamat tutkintotodistukset 

– maarakentamisen yliopiston ("Universität für Bodenkultur") maa- ja vesirakennustekniikan ("Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") 
opintolinjoilta antamat tutkintotodistukset 

– Wienin taideteollisen korkeakoulun arkkitehtuuriopinnoista ("Studium der Architektur") antamat tutkintotodistukset 
– Wienin kuvataideakatemian ("Akademie der bildenden Künste") arkkitehtuuriopinnoista ("Studium der Architektur") antamat 

tutkintotodistukset 
– teknillisten oppilaitosten tai rakennusalan teknillisten oppilaitosten antamat insinöörin tutkintotodistukset (Ing.) sekä "Baumeister" -

toimilupa todistuksena vähintään kuuden vuoden ammatillisesta kokemuksesta Itävallassa ja asianomaisen kokeen suorittamisesta 
– Linzin taide- ja taideteollisuuskorkeakoulun arkkitehtuuriopinnoista antamat tutkintotodistukset ("Studium der Architektur") 
– todistus insinöörilain (Ziviltechnikergesetz, BGBl. 156/1994) tarkoittamasta rakennusalan insinöörin tai konsultti-insinöörin ("Hochbau", 

"Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") pätevyydestä 

1997/1998 
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Polska – seuraavien arkkitehtuurin tiedekuntien antamat tutkintotodistukset: 

– Varsovan teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Varsovassa (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magister inżynier 
architektury, magister inżynier architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt, (vuosina 1945–1948 nimike: 
inżynier architekt, magister nauk technicznych; vuosina 1951–1956 nimike: inżynier architekt vuosina 1954–1957, toinen vaihe, nimike: 
inżyniera magistra architektury; vuosina 1957–1959 nimike: inżyniera magistra architektury; vuosina 1959–1964 nimike: magistra 
inżyniera architektury; vuosina 1964–1982 nimike: magistra inżyniera architekta; vuodesta 1983 nimike: magister inżynier architekt; 
vuoden 1991 jälkeen nimike: magistra inżyniera architekta) 

–  Krakovan teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Krakovassa (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: magister inżynier architekt (vuosina 1945–1953 kaivos- ja metallurgia-alan yliopisto, arkkitehtuurin polytekninen 
tiedekunta – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury):Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział 
Architektury) 

– Wrocławin teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Wrocławissa (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattimnimike: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (vuosina 
1949–1964 nimike: inżynier architekt, magister nauk technicznych; vuosina 1956–1964 nimike: magister inżynier architektury; vuodesta 
1964 alkaen nimike: magister inżynier architekt); 

– Silesianin teknillinen yliopisto,arkkitehtuurin tiedekunta Gliwicessa (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: inżynier architekt; magister inżynier architekt (vuosina 1945–1955 suunnittelun ja rakentamisen tiedekunta - Wydział 
Inżynieryjno-Budowlany, nimike: inżynier architekt; vuosina 1961–1969 teollisen rakentamisen ja yleissuunnittelun tiedekunta – Wydział 
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, nimike: magister inżynier architekt; vuosina 1969–1976 rakennustekniikan ja arkkitehtuurin 
tiedekunta – Wydział Budownictwa i Architektury, nimike: magister inżynier architekt; vuodesta 1977 arkkitehtuurin tiedekunta – 
Wydział Architektury, nimike: magister inżynier architekt ja vuodesta 1995 inżynier architekt); 

– Poznanin teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Poznańissa (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (vuosina 1945–1955 insinööritieteiden koulu, 
arkkitehtuurin tiedekunta – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury; arkkitehdin ammattinimike: inżynier architektury; vuodesta 1978 
nimike: magister inżynier architekt ja vuodesta 1999 inżynier architekt) 

– Gdanskin teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Gdanskissa (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: magister inżynier architekt (vuosina 1945–1969 arkkitehtuurin tiedekunta – Wydział Architektury, vuosina 1969–1971 
rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tiedekunta – Wydział Budownictwa i Architektury, vuosina 1971–1981 arkkitehtuurin ja 
yhdyskuntasuunnittelun instituutti – Instytut Architektury i Urbanistyki, vuodesta 1981 arkkitehtuurin tiedekunta – Wydział Architektury) 

– Białystokin teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Białystokissa (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); arkkitehdin 
ammattinimike: magister inżynier architekt 

– (vuosina 1975–1989 arkkitehtuuri-instituutti – Instytut Architektury) 
– Łódźin teknillinen yliopisto, rakennustekniikan, arkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelun tiedekunta Łódźissa (Politechnika Łódzka, 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); arkkitehdin ammattinimike: inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(vuosina 1973–1993 rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tiedekunta – Wydział Budownictwa i Architektury ja vuodesta 1992 
rakennustekniikan, arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun tiedekunta- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; 
nimike: vuosina 1973–1978 inżynier architekt, vuodesta 1978 magister inżynier architekt) 

– Szczecinin teknillinen yliopisto, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tiedekunta Szczecinissä (Politechnika Szczecińska, Wydział 
Budownictwa i Architektury); arkkitehdin ammattinimike: inżynier architekt; magister inżynier architekt 

– (vuosina 1948–1954 insinööritieteiden korkeakoulu, arkkitehtuurin tiedekunta – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury; 
arkkitehdin ammattinimike: inżynier architekt, vuodesta 1970 magister inżynier architekt ja vuodesta 1998 inżynier architekt)  

sekä kaikkien ohessa arkkitehtuurin tiedekuntien antamat tutkintotodistukset yhdessä Puolan asianomaisen alueellisen arkkitehtikamarin 
jäsenyyden osoittavan todistuksen kanssa antavat Puolassa oikeuden harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla. 

2006/2007 
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MAA Koulutuksesta annettava asiakirja Viitelukuvuosi 
Portugal – Lissabonin ja Porton taidekouluissa annettu "diploma do curso especial de arquitectura" -tutkintotodistus 

– Lissabonin ja Porton taidekouluissa annettu arkkitehdin "diploma de arquitecto" -tutkintotodistus 
– Lissabonin ja Porton taidekorkeakouluissa annettu "diploma do curso de arquitectura" -tutkintotodistus 
– Lissabonin taidekorkeakoulussa annettu "diploma de licenciatura em arquitectura" -tutkintotodistus 
– Lissabonin teknillisessä korkeakoulussa ja Porton yliopistossa annettu "carta de curso de licenciatura em arquitectura" –tutkintotodistus 
– Lissabonin teknillisen korkeakoulun tekniikan instituutissa annettu insinöörin yliopistollinen tutkintotodistus (licenciatura em engenharia 

civil) 
– Porton yliopiston luonnontieteellis-teknillisessä tiedekunnassa annettu insinöörin yliopistollinen tutkintotodistus (licenciatura em 

engenharia civil) 
– Coimbran yliopiston luonnontieteellis-teknillisessä tiedekunnassa annettu insinöörin yliopistollinen tutkintotodistus (licenciatura em 

engenharia civil) 
– Minhon yliopistossa (tuotantotekniikan alalla) annettu insinöörin yliopistollinen tutkintotodistus (licenciatura em engenharia civil, 

produção) 

1987/1988 

Slovenija – "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" -tutkintotodistus (arkkitehtuurin alan 
tutkintotodistus), jonka antaa arkkitehtuurin tiedekunta, sekä arkkitehtuurialan toimivaltaisen viranomaisen antama oikeudellisesti pätevä 
todistus oikeudesta harjoittaa toimintaa arkkitehtuurin alalla,  

– "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" -nimikkeen antavien tiedekuntien antama 
yliopistotutkintotodistus sekä arkkitehtuurin alan toimivaltaisen viranomaisen antama oikeudellisesti pätevä todistus oikeudesta harjoittaa 
toimintaa arkkitehtuurin alalla 

2006/2007 
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MAA Koulutuksesta annettava asiakirja Viitelukuvuosi 
Slovensko – arkkitehtuurin ja rakennustekniikan opintolinjan ("architektúra a pozemné staviteľstvo") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian 

teknillinen yliopisto (Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuosina 1950–1952 (nimike: Ing.) 
– arkkitehtuurin opintolinjan ("architektúra") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ja 

rakennustekniikan tiedekunta (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuosina 
1952–1960 (nimike: Ing. arch.) 

– rakennustekniikan opintolinjan ("pozemné staviteľstvo") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston arkkitehtuurin 
ja rakennustekniikan tiedekunta (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuosina 
1952–1960 (nimike: Ing.) 

– arkkitehtuurin opintolinjan ("architektúra") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston rakennustekniikan 
tiedekunta (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuosina 1961–1976, (nimike: Ing. arch.) 

– rakennustekniikan opintolinjan ("pozemné stavby") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston rakennustekniikan 
tiedekunta (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuosina 1961–1976, (nimike: Ing.) 

– arkkitehtuurin opintolinjan ("architektúra") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta 
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuodesta 1977 (nimike: Ing. arch.) 

– yhdyskuntasuunnittelun opintolinjan ("urbanizmus") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston arkkitehtuurin 
tiedekunta (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavassa vuodesta 1977 (nimike: Ing. arch.); rakennustekniikan 
opintolinjan ("pozemné stavby") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston rakennustekniikan tiedekunta 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavassa vuosina 1977–1997 (nimike: Ing.) 

– arkkitehtuurin ja rakennustekniikan opintolinjan ("architektúra a pozemné stavby") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian 
teknillisen yliopiston rakennustekniikan tiedekunta (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavassa vuodesta 1998 
(nimike: Ing.) 

– rakennustekniikan opintolinjan – erikoistumisalana arkkitehtuuri ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra") tutkintotodistus, jonka 
on antanut Slovakian teknillisen yliopiston rakennustekniikan tiedekunta (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavassa 
vuosina 2000–2001 (nimike: Ing.) 

– rakennustekniikan ja arkkitehtuurin opintolinjan ("pozemné stavby a architektúra") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian 
teknillisen yliopiston rakennustekniikan tiedekunta (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) Bratislavassa vuosina 2001–2001 
(nimike: Ing.) 

– arkkitehtuurin opintolinjan ("architektúra") tutkintotodistus, jonka on antanut taiteen ja muotoilun akatemia (Vysoká škola výtvarných 
umení) Bratislavassa vuodesta 1969 (nimike: Akad. arch. vuoteen 1990; Mgr. vuosina 1990–1992; Mgr. arch. vuosina 1992–1996; Mgr. 
art. vuodesta 1997) 

– rakennustekniikan opintolinjan ("pozemné staviteľstvo") tutkintotodistus, jonka on antanut Slovakian teknillisen yliopiston 
rakennustekniikan tiedekunta (Stavebná fakulta,Technická univerzita) Košicessa vuosina 1981–1991 (nimike: Ing.) 

– sekä kaikkien ohessa seuraavat: 
– Bratislavassa toimivan Slovakian arkkitehtikamarin (Slovenská komora architektov) antama lupatodistus ilman opintolinjan tarkennusta 

tai tarkennuksin, joka viittaa rakennustekniikkaan ("pozemné stavby") tai maankäytön suunnitteluun ("územné plánovanie"), 
– Bratislavassa toimivan Slovakian rakennusinsinöörikamarin (Slovenská komora stavebných inžinierov) antama lupatodistus 

rakennustekniikan alalla ("pozemné stavby"). 

2006/2007 

Suomi/Finland – teknillisten korkeakoulujen ja Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastojen antamat tutkintotodistukset (arkkitehti/arkitekt) 
– teknillisten oppilaitosten antamat tutkintotodistukset (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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MAA Koulutuksesta annettava asiakirja Viitelukuvuosi 
Sverige – Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosaston, Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Lundin yliopiston teknillisen 

korkeakoulun antamat tutkintotodistukset (arkitekt, yliopistotutkinto arkkitehtuurissa) 
– todistus Ruotsin arkkitehtiliiton "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) jäsenyydestä, jos asianomainen on saanut koulutuksensa 

jossakin valtiossa, johon tätä direktiiviä sovelletaan 

1997/1998 

United Kingdom – Sellaiset pätevyystodistukset tutkinnon suorittamisesta, jotka ovat myöntäneet 
– Royal Institute of British Architects 
– arkkitehtuuriosastot yliopistoissa, polyteknisissä korkeakouluissa, yksityisissä korkeakouluissa ja taideteollisuuskouluissa,  

jotka 10 päivänä kesäkuuta 1985 ovat tai ovat olleet Yhdistyneen kuningaskunnan arkkitehtirekisterinneuvoston hyväksymiä 
rekisteriin merkitsemiseksi (Architect) 

– Todistus siitä, että sen haltijalla on vuoden 1931 arkkitehtirekisterilain 6 artiklan 1 kohdan a, b tai d alakohdan nojalla saavutettu oikeus 
käyttää arkkitehdin ammattinimikettä (Architect) 

– Todistus siitä, että sen haltijalla on vuoden 1938 arkkitehtirekisterilain 2 artiklan nojalla saavutettu oikeus käyttää arkkitehdin 
ammattinimikettä (Architect) 

1987/1988 

 

 

______________________ 
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LIITE VII 

 

Direktiivin 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittavat asiakirjat ja todistukset 

 

1. Asiakirjat 

 

a) Asianomaisen henkilön kansalaisuuden todistava asiakirja. 

 

b) Jäljennökset pätevyystodistuksista tai jäljennös koulutuksesta annetusta asiakirjasta, joka 

antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista ammattia, sekä tarvittaessa todistus 

asianomaisen henkilön ammattikokemuksesta. 

 

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi pyytää hakijaa 

toimittamaan tarvittaessa hänen koulutustaan koskevia tietoja, jotta voitaisiin määrittää 

mahdolliset olennaiset erot vaadittuun kansalliseen koulutukseen nähden 14 artiklan 

mukaisesti. Mikäli hakija ei voi toimittaa näitä tietoja, vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen on käännyttävä yhteystahon, toimivaltaisen viranomaisen tai 

kotijäsenvaltion muun asianomaisen elimen puoleen. 

 

c) Direktiivin 16 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion tai ulkomaan kansalaisen 

lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen antama todistus, joka koskee 

toiminnan lajia ja kestoa. 
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d) Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää niiltä henkilöiltä, jotka 

aikovat ryhtyä harjoittamaan säänneltyä ammattia, todistusta hyvästä maineesta tai 

nuhteettomuudesta tai siitä, että he eivät ole tehneet konkurssia, tai jos kyseinen viranomainen 

määräaikaisesti tai pysyvästi kieltää harjoittamasta tätä ammattia vakavan ammatillisen 

väärinkäytöksen tai rikoksen vuoksi, kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä jäsenvaltion 

kansalaisilta, jotka haluavat harjoittaa asianomaista ammattia sen alueella, riittäväksi 

todisteeksi kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamat asiakirjat, jotka osoittavat 

näiden edellytysten täyttyvän. Asianomaisten viranomaisten on toimitettava vaaditut asiakirjat 

kahden kuukauden kuluessa. 

 

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettuja asiakirjoja, ne voidaan korvata valaehtoisella ilmoituksella – tai jollei 

jäsenvaltiossa ole käytössä valaehtoista ilmoitusta, juhlallisella vakuutuksella – jonka 

asianomainen antaa toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle tai tarvittaessa 

kotijäsenvaltion notaarille tai toimivaltaiselle ammatilliselle elimelle, jonka on annettava 

valaehtoisen ilmoituksen tai juhlallisen vakuutuksen oikeaksi todistava asiakirja. 

 

e) Jos vastaanottava jäsenvaltio vaatii omilta kansalaisiltaan säännellyn ammatin harjoittamiseen 

ryhtymiseksi todistusta hakijan fyysisestä tai henkisestä terveydestä, kyseisen jäsenvaltion on 

hyväksyttävä siitä riittäväksi todisteeksi kotijäsenvaltiossa vaadittava asiakirja. Jos 

kotijäsenvaltio ei edellytä tämäntyyppisen asiakirjan esittämistä, vastaanottavan jäsenvaltion 

on hyväksyttävä kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus. Tällöin 

kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vaadittu asiakirja kahden 

kuukauden kuluessa. 
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f) Jos vastaanottava jäsenvaltio vaatii kansalaisiltaan säännellyn ammatin harjoittamiseen 

ryhtymiseksi: 

 

– todisteen hakijan vakavaraisuudesta 

– todisteen siitä, että hakija on vakuutettu ammatillisesta vastuusta johtuvien 

taloudellisten riskien varalta siten, että vakuutusehdot ja niiden kattavuus ovat 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiset, 

 

kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä riittäväksi todisteeksi toisen jäsenvaltion pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden näistä aiheista antamat todistukset. 

 

2. Todistukset 

 

Tämän direktiivin III osaston III luvun soveltamisen helpottamiseksi jäsenvaltiot voivat säätää, että 

edunsaajien, jotka täyttävät vaadittavat koulutusvaatimukset, on esitettävä koulutuksesta annettujen 

asiakirjojen yhteydessä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten todistus siitä, että kyseiset 

asiakirjat ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja asiakirjoja. 

 

 

 

______________________ 
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio toimitti 7.3.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

ammattipätevyyden tunnustamisesta1. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 

40 artiklaan, 47 artiklan 1 kohtaan ja 2 kohdan ensimmäiseen ja kolmanteen 

virkkeeseen sekä 55 artiklaan. 

 

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 18.9.20022. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 11.2.20043. 

 

4. Komissio esitti muutetun ehdotuksen 20.4.20044. 

 

5. Neuvosto vahvisti 21 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 

251 artiklan mukaisesti. 

 

II TAVOITTEET 

 

6. Ehdotuksen yleistavoitteena on konsolidointi ja yksinkertaistaminen. Ehdotuksella 

pyritään konsolidoimaan yhteen direktiiviin 12 alakohtaista direktiiviä, jotka koskevat 

lääkärin, yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin, 

kätilön, proviisorin ja arkkitehdin ammatteja, sekä kolme yleisestä järjestelmästä 

annettua direktiiviä kyseisiä ammatteja koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja 

selkeyttämiseksi. Samalla kun tärkeimmät edellytykset ja takeet säilytetään, rakennetta 

yksinkertaistetaan ja järjestelmän toimivuutta parannetaan. Ehdotuksessa esitetään 

lisäksi sijoittautumisoikeuteen sovellettaviin edellytyksiin verrattuna yksinkertaisempia  

                                                 
1 EYVL C 181E, 30.7.2002, s.183. 
2 EUVL C 61, 14.3.2003, s.67. 
3 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
4 KOM(2004) 317 - 8722/04. 
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ehtoja rajat ylittävälle palvelujen tarjonnalle työ- ja palvelumarkkinoiden joustavuuden 

lisäämiseksi. Hallinnon yksinkertaistamiseen on pyritty korvaamalla monet olemassa 

olevat komiteat yhdellä sääntelykomitealla. Ehdotuksessa on myös säännöksiä, jotka 

koskevat kansallisten viranomaisten keskinäistä ja kyseisten viranomaisten ja komission 

välistä tehostettua yhteistyötä kansalaisille suunnatun tiedottamisen ja neuvonnan sekä 

ongelmien ratkaisun aloilla. 

 

III YHTEINEN KANTA 

 

I osasto - Yleiset säännökset 

 

7. Neuvosto korvasi 2 artiklan 2 kohdassa "säännellyn toiminnan lajista koostuvan 

ammattitoiminnan" ilmaisulla "3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu säännelty 

ammatti", koska edellinen termi, toisin kuin jälkimmäinen, ei ole 3 artiklassa määritelty. 

 

8. Tämän direktiivin ja nykyisten, muiden kuin ehdotuksen 57 artiklassa (yhteisen kannan 

61 artikla)5 kumottujen, direktiivien välisen suhteen selkeyttämiseksi neuvosto on 

lisännyt 2 artiklaan uuden 3 kohdan ja uuden johdanto-osan kappaleen (yhteisen kannan 

johdanto-osan 37 kappale). 

 

9. Euroopan parlamentti ehdotti 2 artiklaan uutta 2 a kohtaa, jossa notaarit suljettaisiin 

tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Neuvosto ei ole hyväksynyt tarkistusta 

syistä, jotka komissio esitti muutetussa ehdotuksessaan. 

 

Tässä yhteydessä neuvosto hyväksyi johdanto-osan 31 kappaleessa (yhteisen kannan 

johdanto-osan 36 kappale) olevan Euroopan parlamentin tarkistuksen 31 sisällön, kun 

muotoilua lähennetään EY:n perustamissopimuksen 45 artiklan sanamuotoon. Lisäksi 

neuvosto ei katso tarpeelliseksi todeta, että direktiivi ei rajoita perustamissopimuksen  

                                                 
5 Yhteisessä kannassa käytetään jatkuvaa numerointia. Mikäli johdanto-osan kappaleissa, 

artikloissa ja/tai kohdissa yhteisen kannan numerointi eroaa komission ehdotuksen 
numeroinnista, tässä asiakirjassa mainitaan sekä komission ehdotuksessa että yhteisessä 
kannassa oleva numero. 
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 määräysten (45 artiklan ja 39 artiklan 4 kohdan) soveltamista ja poisti näin ollen 

kyseisen maininnan tästä johdanto-osan kappaleesta. Neuvosto katsoo myös, että 

viittaus kuluttajien ja terveyden suojaan ansaitsee erillisen johdanto-osan kappaleen 

(yhteisen kannan johdanto-osan 38 kappale). 

 

 10. Euroopan parlamentti ehdotti uutta 2 a artiklaa, jossa direktiivin soveltamisala 

ulotettaisiin koskemaan kolmansien maiden kansalaisia (tarkistus 36). Neuvosto ei 

hyväksynyt tarkistusta syistä, jotka komissio esitti muutetussa ehdotuksessaan. 

Vastaavista syistä neuvosto rajoitti 2 artiklan 2 kohdan soveltamisen "jäsenvaltioiden 

kansalaisiin". 

 

 11. Neuvosto lisäsi 3 artiklan 1 kohtaan lisämääritelmät d – h, joihin on otettu nykyisissä 

direktiiveissä jo käytetyt määritelmät. Vastaavasti neuvosto lisäsi 3 artiklan 1 kohdan 

a alakohtaan ja 2 kohtaan selvennyksiä, joiden sanamuoto on otettu direktiivin 

92/51/ETY 1 artiklasta. 

 

 12. Euroopan parlamentti ehdotti, että 3 artiklan 1 kohtaan (tarkistus 37) lisätään "vapaan 

ammatin harjoittajan" määritelmä. Neuvosto ei hyväksynyt tätä muutosta syistä, jotka 

komissio esitti muutetussa ehdotuksessaan.  

 

 13. Euroopan parlamentti ehdotti lisäystä 3 artiklan 3 kohtaan (tarkistus 38). Neuvosto on 

komission kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä lisäys on tarpeeton eikä näin ollen voi 

hyväksyä sitä. 

 

 14. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistus 39), että 4 artiklan 1 kohdassa mainittaisiin 

oikeuksien lisäksi myös velvollisuudet. Komissio hyväksyy periaatteessa tämän 

muutoksen muutetussa ehdotuksessaan, vaikka kannattaakin direktiivien 89/48/ETY ja 

92/51/ETY ("samat edellytykset") terminologian käyttämistä. Neuvosto yhtyi tältä osin 

komission kantaan. 
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 15. Komission ehdotuksen 4 artiklan 3 kohdassa käsitellään tilannetta, jossa ammatti, johon 

hakijalla on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, on laajemman toiminta-alan käsittävän 

ammatin erillinen toiminnan laji vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja jos eroa ei voi 

korvata 14 artiklassa tarkoitetulla korvaavalla toimenpiteellä, edellytetään, että hakijan 

pätevyyden tunnustaminen antaa hakijalle oikeuden ryhtyä harjoittamaan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa vain tätä toiminnan lajia. Neuvosto ei hyväksy sitä, että 

jäsenvaltiot velvoitetaan myöntämään osittainen oikeus ammatin harjoittamiseen ja 

poisti tämän säännöksen. Näin ollen Euroopan parlamentin 4 artiklan 3 kohtaan 

ehdottamat tarkistukset (tarkistukset 41 ja 139) eivät ole enää tarpeellisia. 4 artiklan 

3 kohdan puuttuessa neuvosto poisti myös 48 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 

tarpeettomana (tämä vastaa Euroopan parlamentin tarkistusta 112). 

 

 II osasto – Palvelujen tarjoamisen vapaus 

 

 16. Nykyiset yleisestä järjestelmästä annetut direktiivit eivät sisällä erityissäännöksiä 

rajatylittävän palveluntarjonnan edellytyksistä. Komission ehdotuksen II osaston 

tarkoituksena on antaa säännökset, joissa selvitetään, että yhteisöjen tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaisesti rajatylittävään väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen 

tarjoamiseen olisi sovellettava lievempiä ehtoja kuin sijoittautumisoikeuteen. Neuvosto 

hyväksyi tämän tavoitteen, mutta teki eräitä muutoksia, joiden pääasiallisena 

tarkoituksena on löytää kultainen keskitie rajatylittävän väliaikaisen ja satunnaisen 

palvelujen tarjoamisen edistämisen ja toisaalta kansanterveyden ja yleisen 

turvallisuuden sekä kuluttajasuojan tarkan huomioon ottamisen väliltä. Kyseiset 

muutokset esitetään yksityiskohtaisemmin jäljempänä. 

 

 17. Komissio ehdotti 5 artiklan 2 kohtaan vaatimusta, että rajatylittävä väliaikainen ja 

satunnainen palvelujen tarjoaminen ei ylitä 16 viikkoa vuodessa. Euroopan parlamentti 

(tarkistukset 45 ja 4) ehdotti tämän vaatimuksen poistamista. Neuvosto on Euroopan 

parlamentin kanssa yhtä mieltä siitä, että mikään yksittäinen aikakriteeri ei sovellu  
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  kaikkiin ammatteihin ja kaikissa olosuhteissa, ja valitsi näin ollen säännöksen, jossa 

palvelujen tarjoamisen väliaikaisuutta ja satunnaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti ja 

erityisesti palvelujen tarjoamisen keston, määrän, toistuvuuden ja jatkuvuuden 

perusteella. Johdanto-osan 5 kappaletta on myös muutettu vastaavasti. 

 

 18. Ehdotuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on ehto, jonka mukaan palvelun tarjoajan 

on oltava harjoittanut asianomaista ammattia sijoittautumisvaltiossa vähintään kahden 

vuoden ajan, mikäli ammattia ei ole säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa. Neuvosto 

katsoo, että kuluttajansuojan edun mukaisesti kyseiset kaksi vuotta olisi sisällytettävä 

viimeiseen kymmeneen vuoteen, jotka edeltävät palvelujen tarjoamista. Se katsoo myös, 

että kahden vuoden kokemusta koskevaa ehtoa ei saisi soveltaa, jos ammattiin johtava 

koulutus on säännelty. 

 

 19. Neuvosto katsoo, että mikäli väliaikainen ja satunnainen palvelujen tarjoaminen 

edellyttää palvelun tarjoajan fyysistä läsnäoloa vastaanottajavaltiossa, palvelun tarjoajaa 

pitäisi koskea vastaanottajavaltion tietyt kurinpitosäännökset kuluttajansuojan ja 

turvallisuuden kannalta. Suhteellisuussyistä yhteisen kannan 5 artiklan 3 kohdassa sekä 

siihen liittyvässä johdanto-osan kappaleessa (yhteisen kannan johdanto-osan 8 kappale) 

rajoitetaan sovellettavat kurinpitosäännökset vain ehdottoman tärkeisiin.  

 

 20. Ehdotuksen 6 artiklan a alakohdassa vapautetaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet 

palvelun tarjoajat vastaanottavan jäsenvaltion vaatimuksista, jotka koskevat 

ammatillisen järjestön tai elimen myöntämää lupaa tai sen rekisteriin merkitsemistä tai 

jäsenyyttä. Jotta vastaanottavan jäsenvaltion kurinpitosäännöksiä olisi tarvittaessa 

helpompi soveltaa (ks. edellä 19 kohta), neuvosto teki lisäyksen, jonka ansiosta 

jäsenvaltiot voivat poiketa kyseisestä vapautuksesta säätämällä joko väliaikaisesta 

automaattisesta rekisteröinnistä ammatilliseen järjestöön tai elimeen tai tällaisen 

järjestön tai elimen muodollisesta jäsenyydestä. Kyseinen poikkeus perustuu osittain 

myös Euroopan parlamentin tarkistuksiin 141 ja 5 mukaan lukien se, että rekisteröinti  
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  tai jäsenyys ei saisi millään tavalla hidastaa tai monimutkaistaa palvelujen tarjoamista 

eikä aiheuttaa palvelun tarjoajalle ylimääräisiä kuluja. Tämän yleisen poikkeuksen 

perusteella neuvosto ei pidä tarpeellisena tehdä erityistä poikkeusta 6 artiklasta 

sellaisten palvelujen tarjoajien osalta, joihin sovelletaan erityistä ammatillisen vastuun 

järjestelmää, kuten ehdotetaan Euroopan parlamentin tarkistuksissa 189 ja 143. 

 

 21. Komission ehdotuksen 7 artiklassa palvelujen tarjoajan, joka siirtyy vastaanottavaan 

jäsenvaltioon tarjoamaan palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti, on ilmoitettava asiasta 

ennakkoon sijoittautumisjäsenvaltion yhteystaholle. Euroopan parlamentti ehdotti 

(tarkistus 50), että palvelujen tarjoaja ilmoittaisi asiasta sekä sijoittautumisjäsenvaltion 

että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille elimille ja asettaisi velvoitteita 

sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille elimille. Neuvosto katsoo yhteisessä 

kannassaan, että asianomainen taho, jolle ilmoitus on tehtävä, on vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka tulisi olla tietoinen siitä, että palvelujen 

tarjoaja toimii kyseisen jäsenvaltion alueella; vaatimus, että palvelujen tarjoajan on 

ilmoitettava molemmille jäsenvaltioille ja lisättävä hallinnollisia rasitteita 

sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle (kuten Euroopan parlamentti 

on ehdottanut) olisi ristiriidassa rajatylittävän palvelujen tarjoamisen edistämistä 

koskevan tavoitteen kanssa. Lisäksi neuvosto katsoo, että palvelujen tarjoajan olisi 

tehtävä vastaava ilmoitus ainoastaan silloin, jos vastaanottava jäsenvaltio sitä edellyttää, 

ja että kyseinen ilmoitus voidaan vaatia vain ensimmäisen kerran, kun palvelujen 

tarjoaja siirtyy vastaanottavaan jäsenvaltioon tarjoamaan palveluja ja sen jälkeen kerran 

vuodessa, jos hän aikoo tarjota kyseisiä palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

kyseisen vuoden aikana (yhteisen kannan 7 artiklan 1 kohta). Neuvosto on myös antanut 

jäsenvaltioille mahdollisuuden vaatia, että ilmoitukseen liitetään rajoitettu määrä 

asiakirjoja (yhteisen kannan 7 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 7 kappale). 

 

 22. Neuvosto katsoo, että ammattinimikettä koskeva säännös, jonka nojalla rajatylittäviä 

väliaikaisia ja satunnaisia palveluja tarjotaan, kuuluu 7 artiklaan eikä 5 artiklan 

3 kohtaan, kuten komissio ehdottaa. Näin ollen asia esitetään yhteisen kannan 7 artiklan 

3 kohdassa. Lisäksi neuvosto on tehnyt kahdessa erityistapauksessa poikkeuksen 

yleisestä periaatteesta, jonka mukaan kyseisten palvelujen tarjoamisessa on käytettävä 
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  sijoittautumisjäsenvaltion ammattinimikettä: 7 artiklan 3 kohdan viimeisessä virkkeessä 

sekä yhteisen kannan 7 artiklan 4 kohdan viimeisessä alakohdassa esitetyissä 

tapauksissa palvelun tarjoamisessa on käytettävä vastaanottavan jäsenvaltion 

ammattinimikettä. 

 

 23. Neuvosto on mahdollistanut sen, että rajatylittävien väliaikaisten ja satunnaisten 

palvelujen tarjoajan ammattipätevyys tarkistetaan ennen kuin palvelua tarjotaan 

ensimmäistä kertaa selvästi määritellyissä tapauksissa: sellaisten säänneltyjen 

ammattien tapauksessa, joilla on kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä 

vaikutuksia ja joihin ei sovelleta III osaston III luvun mukaista automaattista 

tunnustamista; ainoastaan tapauksissa, joissa tarkastusten tarkoituksena on välttää 

palvelun tarjoajan ammatillisen epäpätevyyden vuoksi palvelun vastaanottajan 

terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta ja joissa ei ylitetä sitä, mikä on 

tätä tarkoitusta varten tarpeellista (yhteisen kannan 7 artiklan 4 kohta ja johdanto-osan 

6 kappale).  

 

 24. Neuvosto poisti niistä seikoista, joita vastaanottava jäsenvaltio voi 8 artiklan nojalla 

pyytää sijoittautumisjäsenvaltiolta, todisteen palvelun tarjoajan kansalaisuudesta sekä 

todisteen siitä, että hän täyttää 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyn ehdon, koska 

näitä kohtia voidaan palvelun tarjoajan itsensä pyytää toimittamaan yhteisen kannan 

7 artiklan 2 kohdan a ja d alakohtien mukaisesti. Toisaalta palvelun vastaanottajan 

terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi neuvosto on antanut vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden pyytää 

sijoittautumisjäsenvaltion vastapuolta toimittamaan kaikki tiedot siitä, että ammatillisia 

kurinpito- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia ei ole sovellettu (8 artiklan 1 kohta). 

Samasta syystä neuvosto lisäsi edelleen säännöksen palvelun tarjoajasta tehtyyn 

valitukseen liittyvästä tietojenvaihdosta (yhteisen kannan 8 artiklan 2 kohta). 

 

 25. Neuvosto katsoo, että jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta velvoittaa palvelun 

tarjoaja antamaan palvelun vastaanottajalle kaikki 9 artiklassa esitetyt tiedot kaikissa 

tapauksissa tulisi sekä jäsenvaltioille että palvelun tarjoajalle tarpeeton hallinnollinen 

rasite. Neuvosto antoi tästä johtuen jäsenvaltioille mahdollisuuden vaatia palvelun 

tarjoajaa antamaan kaikki luetellut tiedot tai jotkin niistä ja sulki tämän vaihtoehdon  
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  ulkopuolelle tapaukset, joissa palvelua tarjotaan vastaanottavan jäsenvaltion 

ammattinimikettä käyttäen. Neuvosto poisti luettelosta tarpeettomana 

sijoittautumisjäsenvaltiossa sovellettavaan ammattietiikkaan liittyvän kohdan 

(komission ehdotuksen 9 artiklan e alakohta). Se lisäsi kohdan, joka koskee 

vakuutusturvaa tai vastaavaa henkilökohtaista tai kollektiivista ammatillista vastuuta 

koskevaa suojaa (9 artiklan f alakohta) osittain Euroopan parlamentin tarkistuksen 

53 mukaisesti. 

 

 26. Euroopan parlamentti ehdotti uutta 9 a artiklaa, jossa suljetaan lakisääteinen 

tilintarkastus II osaston soveltamisalueen ulkopuolelle (tarkistus 55). Komissio 

hyväksyy periaatteessa tarkistuksen, mutta katsoo muutetussa ehdotuksessaan, että olisi 

käytettävä yleisempää muotoilua, jossa voidaan ottaa huomioon kaikki erityislailla 

säännellyt ammatit ja vastaiset lainmuutokset. Neuvosto on yhtä mieltä komission 

kanssa siitä, että tämä muutos olisi otettava huomioon käyttämällä 5 artiklan 1 kohdan 

lopussa olevaa muotoilua "Edellä oleva ei kuitenkaan rajoita yhteisön oikeuden 

erityissäännösten … soveltamista". 

 

 III osasto, I luku - Sijoittautumisvapaus - koulutuksesta annettavien asiakirjojen yleinen 

tunnustamisjärjestelmä 

 

 27. Komission ehdotuksen 10 artiklassa ulotetaan yleinen järjestelmä koskemaan 

toissijaisuuden mukaisesti kaikkia tapauksia, joita ei kelpuuteta automaattisesti 

tunnustettaviksi ammattikokemukseen tai koulutuksen vähimmäisvaatimusten 

yhteensovittamiseen perustuen. Neuvosto on sitä mieltä, että tämä laajentaminen on 

liian pitkälle menevää, yleistä järjestelmää olisi sovellettava ainoastaan niihin 

ammatteihin, jotka eivät kuulu III osaston II ja III lukujen soveltamisalaan sekä yhteisen 

kannan 10 artiklan a–g alakohdissa luetelluissa erityistapauksissa, joissa hakija ei 

jostain erityisestä tai poikkeuksellisesta syystä täytä mainituissa luvuissa säädettyjä 

edellytyksiä, vaikka ammatiltaan kuuluukin kyseisten lukujen soveltamisalaan. 

Lueteltuihin tapauksiin kuuluvat tilanteet, jotka nykyään kuuluvat 

perustamissopimuksen piiriin sellaisena kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sen 

tulkitsee sekä tilanteet, joita koskevat nykyisten direktiivien mukaiset erityisratkaisut. 

Neuvosto mukautti komission ehdotuksen johdanto-osan 10 kappaleen (yhteisen kannan 

johdanto-osan 14 kappale) vastaavasti. 
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28. Komission ehdotuksen 11 artiklassa säädetään viidestä ammattipätevyyden tasosta. 

Neuvosto pitää tarkoituksenmukaisempana säilyttää nykyisissä direktiiveissä säädetyt 

neljä tasoa sekä yhteisen kannan 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tilapäinen 

toimenpide, kuin ottaa käyttöön viides taso. Neuvosto poisti sen tähden komission 

ehdotuksen 11 artiklan 6 kohdan ja muutti muita säännöksiä vastaavasti. 

 

29. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistukset 192, 193, 216 ja 217) 11 artiklan 2, 3, 5 ja 

6 kohtaan yhteisön säännöstön mukaisia selvennyksiä. Komissio hyväksyi muutetussa 

ehdotuksessaan kyseiset selvennykset edellyttäen, että ne muotoillaan uudelleen. 

Neuvosto hyväksyi ne myös edellyttäen, että ne muotoillaan uudelleen ja että neuvoston 

kannasta ei muuta seuraa, kuten edellä 28 kohdassa on esitetty. 

 

 30. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin 11 artiklaan tekemiä tarkistuksia 57 ja 

218 syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 

 

 31. Neuvosto lisäsi yhteisen kantansa 11 artiklan 4 kohtaan ja 13 artiklan 2 kohtaan 

mahdollisuuden ajantasaistaa liitteissä II ja III olevia luetteloja komiteamenettelyn 

nojalla. 

 

 32. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin ehdotusta uudeksi 12 a artiklaksi 

(tarkistus 59) syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 

 

 33. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin 13 artiklan 1 kohtaan ehdottamaa 

muutosta eikä sen ehdotusta uudeksi 1 a kohdaksi (tarkistus 60) syistä, jotka komissio 

ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 

 

 34. Neuvosto on samaa mieltä kuin komissio tämän muutetussa ehdotuksessa, että 

Euroopan parlamentin ehdottama 13 artiklan uusi 2 a kohta (tarkistus 62) on tarpeeton 

liitteen VII perusteella. 
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 35. Euroopan parlamentti ehdotti eräitä tarkistuksia, jotka koskevat sopimuskoulutuksen 

avulla hankittuja tutkintoja (tarkistukset 63, 214, 8 ja 10 liittyen 13 artiklan 2b ja 

2c kohtiin sekä johdanto-osan 7a ja 7c kappaleisiin). Neuvosto ei hyväksynyt 

tarkistuksia 214 ja 10 syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 

Neuvosto pitää myös tarpeettomana tehdä tarkistuksissa 63 ja 8 ehdotettuja lisäyksiä. 

Neuvosto katsoo kuitenkin tarpeelliseksi säätää sopimuskoulutuksen avulla hankittujen 

tutkintojen osalta, että jos on perusteltua aihetta epäilyksiin, vastaanottavalla 

jäsenvaltiolla on oikeus tarkistaa sen jäsenvaltion, jossa kyseinen asiakirja on annettu, 

toimivaltaiselta elimeltä, onko siihen jäsenvaltioon, jossa kyseinen asiakirja on annettu, 

sijoittautunut oppilaitos hyväksynyt virallisesti toisessa jäsenvaltiossa koulutuksen 

antaneen oppilaitoksen oppikurssin; 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 antaako muodollista 

pätevyyttä osoittava asiakirja samat ammatilliset oikeudet sen jäsenvaltion alueella, 

jossa kyseinen asiakirja on annettu. Neuvosto katsoo, että asianomainen paikka tälle 

säännökselle on komission ehdotuksen 46 artikla, joka koskee asiakirjoja ja tietoja, joita 

toimivaltaisilta viranomaisilta voidaan vaatia (neuvoston yhteisen kannan 50 artiklan 

2 kohta). 

 

 36. Neuvosto lisäsi uuden kohdan 14 artiklaan (neuvoston yhteisen kannan 14 artiklan 

3 kohta), jonka mukaan hakijan sijasta vastaanottavan jäsenvaltion on mahdollisuus 

valita sovellettava korvaava toimenpide, jos kyseessä on kansallisen lainsäädännön 

tarkka tunteminen sekä tietyissä 10 artiklan a , b, c, d, f ja g alakohdissa tarkoitetuissa 

erityistapauksissa (ks. edellä 27 kohta). 

 

 37. Neuvosto ei hyväksynyt 14 artiklan 1 ja 2 kohtaan Euroopan parlamentin tarkistusta 64 

ja sitä osaa tarkistuksesta 151, joka koskee hiljaista hyväksyntää syistä, jotka komissio 

ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto katsoo myös, että tarkistuksen 151 se 

osa, joka koskee "perusteltuja ja ehdottoman välttämättömiä syitä", on tarpeeton 

samassa alakohdassa olevan vaatimuksen "esitettävä riittävät perusteet" takia. Neuvosto 

on sitä mieltä, että tarkistuksen 151 jäljellä oleva osa aiheuttaisi epävarmuutta eikä näin 

ollen hyväksynyt sitä. 
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 38. Neuvosto katsoi aiheelliseksi tehdä eräitä selvennyksiä 15 artiklaan ja siihen liittyvään 

johdanto-osan 9 kappaleeseen (neuvoston yhteisen kannan johdanto-osan 13 kappale), 

jotka koskevat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia. Ensinnäkin neuvosto pitää 

asianmukaisena määritellä ilmaisu "yhteiset vähimmäisvaatimukset" tämän artiklan 

alussa yksityiskohtaisemmin kuin mitä komissio ehdottaa (yhteisen kannan 15 artiklan 

1 kohta). Neuvoston mielestä ei ole syytä laatia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia 

koskevaa säännöstä, joka kattaa ainoastaan muutamat jäsenvaltiot. Jotta 

vähimmäisvaatimukset voidaan ottaa huomioon tämän artiklan yhteydessä, säännökseen 

on sisällyttävä vähintään kaksi kolmasosaa Euroopan unionin jäsenvaltioista, mukaan 

lukien kaikki jäsenvaltiot, joissa kyseistä ammattia säännellään. Ohjeellinen, ei-

tyhjentävä luettelo mahdollisista yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin sisällytettävistä 

kriteereistä on lisätty johdanto-osan kappaleeseen. 

 

 Neuvosto katsoi aiheelliseksi selventää ammattijärjestöjen, jäsenvaltioiden ja komission 

tehtävät yhteisten vähimmäisvaatimusten osalta. Tätä varten neuvosto selvitti, että: 

 

 – jäsenvaltioiden lisäksi myös ammattijärjestöt voivat esittää vähimmäisvaatimuksia 

komissiolle (yhteisen kannan 15 artiklan 2 kohta), 

 

 – komission olisi kuultava jäsenvaltioita ennen kuin se päättää, helpottavatko 

yhteiset vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyksien vastavuoroista 

tunnustamista (yhteisen kannan 15 artiklan 2 kohta), 

 

 – tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan sellaisen ammattipätevyyden 

määrittelemiseksi, joka vaaditaan ammatin harjoittamiseen jäsenvaltioiden 

alueella, eikä niiden ammattikoulutusjärjestelmien sisältöön eikä järjestämiseen 

(yhteisen kannan 15 artiklan 4 kohta). 
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 Neuvosto lisäsi myös vaatimuksen, että ammattijärjestöjen, jotka esittävät ehdotuksia 

yhteisiksi vähimmäisvaatimuksiksi, on oltava edustavia kansallisella ja Euroopan tasolla 

(yhteisen kannan 15 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 13 kappale). Neuvosto lisäsi 

edelleen lausekkeen tämän artiklan tarkistamisesta kolmen vuoden kuluttua 

päivämäärästä, joka on asetettu säännösten saattamiselle osaksi kansallista 

lainsäädäntöä (yhteisen kannan 15 artiklan 6 kohta). 

 

 Monet neuvoston 15 artiklaan tekemät selvennykset ovat samansisältöisiä kuin 

Euroopan parlamentin tarkistuksissaan 68, 70, 12 ja 185 tekemät ehdotukset. Toisaalta 

neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistusta 188 syistä, jotka komission 

ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 

 

 III osasto, II luku – Ammattikokemusta koskevat vaatimukset 

 

 39. Komissio ehdotti, että 4 artiklaa ja direktiivin 1999/42/EY liitettä A yksinkertaistetaan 

vähentämällä säädetyt toimintaluokat kuudesta kahteen (komission ehdotuksen 

16–19 artikla ja liite IV). Neuvosto pitää toivottavana vähentää toimintaluokkien 

määrää, mutta katsoo, että lukumäärän pitäisi olla kolme eikä kaksi. Neuvosto on 

vastaavasti jakanut komission ehdotuksen 17 artiklan kahteen erilliseen artiklaan 

(yhteisen kannan 17 ja 18 artikla) ja järjestänyt liitteessä IV olevat kaksi luetteloa 

kolmeksi luetteloksi. 

 

 Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin ehdotuksen (tarkistus 207), jonka mukaan 

17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa "viisi vuotta" korvataan "kuudella vuodella", mutta 

ainoastaan yhteisen kannan 17 artiklaan sisältyvien toimintojen osalta; se ei hyväksynyt 

tätä muutosta yhteisen kannan 18 artiklaan sisältyvien toimintojen osalta syistä, jotka 

komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto ei myöskään hyväksynyt 

Euroopan parlamentin tarkistuksen 207 sitä osaa, joka koski 17 artiklan 1 kohdan uutta 

alakohtaa da syistä, jotka komission ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan. 
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 40. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, jossa vaaditaan, että 

lainsäätäjän komissiolle siirtämän täytäntöönpanovallan on oltava riittävän täsmällistä, 

jotta kyseisen vallan rajat voitaisiin selkeästi määrittää, neuvosto on määritellyt 

ehdotuksen 19 artiklassa (yhteisen kannan 20 artikla), että liitteessä IV tarkoitettujen 

toimintojen komiteamenettelyn muuttamisen tarkoituksena on oltava "nimikkeistön 

ajantasaistaminen tai selventäminen edellyttäen, että tämä ei aiheuta muutoksia 

yksittäisiin luokkiin liittyviin toimintoihin".6 

 

 III osasto, III luku – Koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen 

perustuva tunnustaminen 

 

 41. Neuvosto hyväksyi ehdotukset, jotka Euroopan parlamentti teki tarkistuksissaan 80, 88, 

90, 93, 95, 97 ja 161 III osaston III lukuun sisältyviä ammatteja koskevien tietojen ja 

taitojen luettelojen siirtämiseksi liitteen V kohdista 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 

5.6.1 direktiivin artiklaosaan. Uusien artiklojen laatimisen sijasta neuvosto sisällytti 

kyseiset luettelot ehdotuksen 22, 29, 32, 35, 36 ja 40 artiklaan (yhteisen kannan 

24 artiklan 3 kohta, 31 artiklan 6 kohta, 34 artiklan 3 kohta, 38 artiklan 3 kohta, 

40 artiklan 3 kohta ja 44 artiklan 3 kohta). Neuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt 

Euroopan parlamentin tarkistuksessaan 154 tekemää ehdotusta poistaa 20 artiklan 

5 kohdasta (yhteisen kannan 21 artiklan 6 kohta) mahdollisuus ajantasaistaa kyseiset 

luettelot komiteamenettelyn mukaan syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa 

ehdotuksessaan. Johdonmukaisuuden vuoksi neuvosto siirsi myös arkkitehteja koskevan 

tietojen ja taitojen luettelon liitteen V kohdasta 5.7.1 ehdotuksen 42 artiklaan (yhteisen 

kannan 46 artiklan 1 kohta). 

 

 42. Neuvosto hyväksyi myös Euroopan parlamentin tarkistukset 96 ja 162, joissa siirretään 

kätilöiden ja proviisorien ammattitoimintoja koskeva luettelo liitteen V kohdista 5.5.3 ja 

5.6.3 ehdotuksen 38 ja 41 artiklaan (yhteisen kannan 42 artiklan 2 kohta ja 45 artiklan 

2 kohta). 

 

                                                 
6 Samasta syystä neuvosto määritteli ehdotuksen 23 artiklan 6 kohdassa ja 24 artiklassa 

(yhteisen kannan 25 artiklan 5 kohta ja 26 artikla) säädetyn täytäntöönpanovallan rajat. 
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 43. Neuvosto ei hyväksynyt, syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan, 

Euroopan parlamentin tarkistuksia 153 ja 128, joissa ehdotetaan lisättäväksi ehdotuksen 

20 artiklaan ja liitteen V uuteen 5 a kohtaan psykoterapeutteja koskevat säännökset. 

 

 44. Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessaan 75, että ehdotuksen 20 artiklan 6 kohtaa 

muutettaisiin siten, että jos jäsenvaltio antaa määräyksiä, jotka koskevat III osaston 

III luvun soveltamisalaan kuuluvien muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen 

myöntämistä, jäsenvaltion olisi ilmoitettava komission lisäksi myös muille 

jäsenvaltioille. Neuvosto hyväksyy tämän muutoksen siltä osin kuin se koskee 

arkkitehtien pätevyyttä (yhteisen kannan 21 artiklan 7 kohta), mutta ei muiden tämän 

luvun soveltamisalaan kuuluvien ammattien osalta, syistä, jotka komissio ilmoitti 

muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto on sitä mieltä, että tämä ilmoittamisen 

ulottaminen koskemaan muita jäsenvaltioita arkkitehtien osalta on perusteltua 

arkkitehteihin ja muihin ammatteihin sovellettavien eri järjestelmien perusteella 

nykyisten direktiivien nojalla. 

 

 Neuvosto ei hyväksynyt, syistä, jotka komissio ilmoitti muutetussa ehdotuksessaan, 

Euroopan parlamentin tarkistusta 77, jossa ehdotetaan 20 artiklaan uutta 6 a kohtaa. 

Neuvosto panee kuitenkin merkille arkkitehteihin sovellettavan eri järjestelmän 

perusteella (ks. edellinen kohta), että komissio ilmoitti jäljempänä 68 kohdassa 

mainitussa lausumassa, että jos jäsenvaltiolla on todellista aihetta epäillä, vastaavatko 

arkkitehtien muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat direktiivissä säädettyjä 

kriteerejä, komissio aikoo ottaa asian esille komission lausumassa mainitussa 

asiantuntijaryhmässä. 

 

 45. Euroopan parlamentti ehdotti eräitä tarkistuksia ehdotuksen III osaston III lukuun 

sisältyvien ammattien osa-aikakoulutuksesta (tarkistukset 81, 86, 159, 160 ja 94). Tähän 

direktiiviin liittyvän yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti neuvosto kannatti kaikkien 

osa-aikakoulutusta koskevien määräysten sisällyttämistä yhteen ainoaan säännökseen  
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  (yhteisen kannan 22 artiklan a kohta) ja näin ollen komission ehdotuksen 23 artiklan 

4 kohdan, 26 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan sekä 

36 artiklan 3 kohdan poistamista. 

 

 46. Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessaan 101, että komission ehdotuksen 

22 artiklan 3 kohtaa vastaava jatkokoulutusta koskeva säännös sisällytettäisiin 

proviisoreja koskevaan 40 artiklaan. Neuvosto yhtyy komission muutetussa 

ehdotuksessa olevaan komission kantaan, että tällaista säännöstä olisi sovellettava 

kaikkiin III osaston III lukuun sisältyviin ammatteihin. Neuvosto esitti sen tähden yhtä 

säännöstä (yhteisen kannan 22 artiklan b kohta) tätä varten, minkä seurauksena 

komission ehdotuksen 22 artiklan 3 kohta poistettiin.  

 

47. Neuvosto lisäsi joitakin säännöksiä III osaston III lukuun ja liitteisiin, joissa otetaan 

huomioon kymmenen uuden valtion liittyminen Euroopan unioniin 1.5.2004 ja jotka 

perustuvat asianomaisissa liittymisasiakirjoissa tehtyihin nykyisten direktiivien 

vastaaviin mukautuksiin. 

 

 Neuvosto lisäsi myös Puolassa myönnettyä sairaanhoitajien ja kätilöiden pätevyyttä 

koskevia säännöksiä, joissa otetaan huomioon Puolassa edellä mainittujen 

liittymisasiakirjojen tekemisestä lähtien käyttöön otettu lainsäädäntö (yhteisen kannan 

33 artiklan 3 kohta ja 43 artiklan 4 kohta). 

 

48. Neuvosto oikaisi komission ehdotuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 

39 artiklan 2 kohdassa olevan päivämäärän 3.10.1989 päivämääräksi 3.10.1990 

(yhteisen kannan 23 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 43 artiklan 2 kohta). 

 

49. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistusta 155, jossa ehdotetaan 

komission ehdotuksen 23 artiklan 6 kohdan poistamista syistä, jotka komissio ilmoitti 

muutetussa ehdotuksessaan. 
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50. Euroopan parlamentti ehdotti 24 artiklan toista alakohtaa koskevassa tarkistuksessaan 

156, että pitäisi olla mahdollista sisällyttää liitteen V kohtaan 5.1.4 komiteamenettelyä 

noudattaen uusien, kaikille jäsenvaltioille yhteisten lääketieteen erikoisalojen lisäksi 

myös uudet, rajoitetulle määrälle jäsenvaltioita yhteiset lääketieteen erikoisalat. 

Komissio ei hyväksynyt tätä tarkistusta muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto valitsi 

välitysratkaisun, jonka mukaan uudet lääketieteen erikoisalat voidaan sisällyttää, jos ne 

ovat yhteisiä vähintään kahdelle viidesosalle jäsenvaltioista (yhteisen kannan 26 artiklan 

toinen alakohta ja johdanto-osan 17 kappale). Tämä merkitsee lääketieteen erikoisalojen 

jakamista uudelleen liitteen V kohdan 5.1.4 (yhteisen kannan kohta 5.1.3) ja liitteen VI 

kohdan 6.1 välillä. 

 

 Neuvosto pitää tarpeettomana siirtää erikoislääkäreitä koskevien saavutettujen 

oikeuksien luetteloita liitteen VI kohdasta 6.1 liitteen V uuteen 5.1.4a kohtaan, kuten 

Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksissaan 158, 127, 132, 178/REV 2, 133 ja 215. 

 

51. Neuvosto otti periaatteessa huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 87 sisällön 

ehdottaessaan yhteisen kantansa II osastoon uutta 28a artiklaa. 

 

52. Kuten lääketieteen erikoisalojen kohdalla (edellä kohta 50) neuvosto on palauttanut 

automaattisen tunnustamisen mahdollisuuden niiden hammaslääketieteen erikoisalojen 

osalta, jotka ovat yhteisiä vähintään kahdelle viidesosalle jäsenvaltioista. Neuvosto on 

siksi katsonut tarpeelliseksi tehdä ero hammaslääkärin peruskoulutuksen (yhteisen 

kannan 34 artikla ja liitteen V kohta 5.3.2) ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen 

(yhteisen kannan 35 artikla ja liitteen V kohta 5.3.3) välillä. Tästä syystä on poistettu 

komission ehdotuksen liitteen VI kohta 6.2 ja 34 artiklan 3 ja 4 kohta, joissa viitataan 

tähän liitteen VI kohtaan. 

 

53. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistusta 92, jossa ehdotetaan uuden 

2a kohdan lisäämistä 35 artiklaan, komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä 

syistä. 
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54. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia 98 ja 19, joissa ehdotetaan 

40 artiklaan uutta 1b kohtaa ja vastaavaa uutta johdanto-osan 19a kappaletta, komission 

muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

55. Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksissaan 162, 163, 104 ja 18, että direktiivin 

85/433/ETY 2 artiklan 2 kohdassa oleva apteekkeja koskeva poikkeus säilytetään 

ehdotuksen 41 artiklan 2a tai 2b tai 4a kohdassa ja että siihen viitataan johdanto-osan 

19 kappaleessa. Neuvosto hyväksyi kyseisen poikkeuksen säilyttämisen, mutta katsoo 

sen sopivan paremmin ehdotuksen 20 artiklaan (yhteisen kannan 21 artiklan 4 kohta), 

koska se koskee muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen automaattista 

tunnustamista. 

 

56. Neuvosto säilytti myös direktiivin 85/433/ETY 5 artiklan toisessa alakohdassa olevan 

apteekkeja koskevan poikkeuksen ehdotuksen 41 artiklassa (yhteisen kannan 45 artiklan 

4 kohta). 

 

57. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistusta 212, jossa ehdotetaan uutta 

45 a artiklaa, komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

 III osasto, IV luku – Sijoittautumista koskevat yhteiset säännökset  

 

58. Neuvosto siirsi komission ehdotuksen liitteen VII kohdan 2b 46 artiklaan (yhteisen 

kannan 50 artiklan 2 kohta), koska se katsoo sen kuuluvan paremmin kyseiseen 

artiklaan kuin liitteeseen. 

 

59. Neuvosto siirsi komission ehdotuksen 46 artiklan 2 kohdan III osastosta V osaston 

52 artiklaan (yhteisen kannan 56 artiklan 2 kohta), koska se katsoo, että kyseistä 

säännöstä ei pitäisi soveltaa ainoastaan sijoittautumiseen vaan myös rajat ylittävään 

palvelujen tarjoamiseen. Neuvosto on laajentanut säännöksen soveltamisalan 

koskemaan myös  
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 vastaanottavan jäsenvaltion ja kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

molemminpuolista tietojenvaihtoa, kuten Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessaan 

110, sekä lisäsi erityisen viittauksen "hakijaan kohdistetuista kurinpitotoimista tai tälle 

määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista" ja mainitsi selvästi, että tietojen 

vaihdon on tapahduttava henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. 

 

60. Neuvosto muutti ehdotuksen 47 artiklan 2 kohtaa (yhteisen kannan 51 artiklan 2 kohta) 

siten, että määräaikaa voidaan jatkaa kuukaudella III osaston I ja II luvun mukaisissa 

tapauksissa, nykyisissä direktiiveissä olevien määräaikojen mukaisesti. 

 

61. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistusta 113, jolla lisätään 

48 artiklaan uusi 2a kohta, komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

 IV osasto – Ammatin harjoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

 

62. Neuvosto siirsi kielitaitoa koskevan 49 artiklan (yhteisen kannan 53 artikla) 

IV osastoon, joka koskee sijoittautumisen ohella myös palvelujen tarjoamista. Neuvosto 

poisti lisäksi ehdotuksen 49 artiklan 2 kohdan, koska se katsoo, että siinä asetetaan 

velvoite tuloksesta, jota ei voida taata. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin 

ehdottamaa tarkistusta 114, koska se katsoo, että direktiivit olisi osoitettava 

jäsenvaltioille eikä muuttajille. 

 

63. Neuvosto on rajoittanut 51 artiklassa (yhteisen kannan 55 artikla) lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden osalta säädettyä vapautusta nykyisten direktiivien mukaisesti. 

 

 V osasto – Hallinnollinen yhteistyö ja täytäntöönpanovalta 

 

64. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia 116, 117 ja 118, joiden 

mukaan ehdotuksen 52 artiklassa oleva ilmaisu "toimivaltaiset viranomaiset" korvataan 

ilmaisulla "saman ammatin harjoittajien yhteenliittymät tai vastaavat elimet" ja  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  sip,mas,elv/EL,ELV/ell 20 
 DG C I   FI 

 53 artiklassa tarkoitettujen yhteystahojen tehtävät annetaan kyseisille elimille, 

komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. Samoista syistä se ei 

hyväksynyt asiaan liittyvää tarkistusta 136 8 artiklan 1 kohdassa. Neuvosto ei myöskään 

näe pakottavaa syytä korvata ilmaisu "toimivaltaiset viranomaiset" ilmaisulla 

"toimivaltaiset elimet". 

 

65. Neuvosto muutti ehdotuksen 53 artiklan (yhteisen kannan 57 artikla) viimeistä 

alakohtaa sen selventämiseksi, suhteellisuuden nimissä, että yhteystahojen ei edellytetä 

ilmoittavan komissiolle järjestelmällisesti kaikista niiden käsiteltäväksi saatetuista 

asioista. 

 

66. Neuvosto selvensi uudessa johdanto-osan kappaleessa (yhteisen kannan johdanto-osan 

28 kappale), että on kunkin jäsenvaltion tehtävä määritellä, kuinka se yhteystaho, jonka 

sen edellytetään nimeävän, toimii yhdessä muiden kyseisessä valtiossa perustettujen 

virastojen kanssa. Tähän johdanto-osan kappaleeseen sisällytetään myös useita 

Euroopan parlamentin tarkistuksessaan 26 ehdottaman uuden johdanto-osan 

23a kappaleen kohtia. 

 

67. Neuvosto poisti komission ehdotuksen 54 artiklan 3 kohdan, koska se katsoo, että 

kohdan sisältöä on säänneltävä pikemminkin komitean työjärjestyksellä kuin tällä 

direktiivillä. 

 

68. Euroopan parlamentti ehdottaa tarkistuksissaan 119 ja 120, että ehdotuksen 54 artiklaa 

noudattaen perustetaan yhden sijaan kaksi komiteaa. Neuvosto ei hyväksynyt kyseisiä 

tarkistuksia komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

 Euroopan parlamentti on myös tehnyt tarkistuksissa 119 ja 120 sekä tarkistuksissa 

27, 180, 181, 182, 183, 83 ja 157 useita ehdotuksia, jotka koskevat komitean työn 

järjestämistä ja komissiota avustavan asiantuntijaryhmän perustamista (johdanto-osan 

24, 24a, 24b, 25a kappale ja 23 a artikla ja 24 artiklan 2a, 2b ja 2c kohta). Neuvosto on 

komission kanssa yhtä mieltä siitä, että kyseiset asiat olisi jätettävä komitean sisäisen 

työjärjestyksen ja komission asiaksi eikä niitä pitäisi säännellä direktiivin tekstissä. 

Tässä yhteydessä neuvosto pani merkille komission lausuman asiantuntijaryhmän 

perustamisesta ja toiminnasta, erityisesti 54 ja 15 artiklan sekä 20 artiklan 6 kohdan 

yhteydessä. 
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VI osasto – Muut säännökset 

 

69. Neuvosto lisäsi ehdotuksen 55 artiklaan uuden kohdan (yhteisen kannan 59 artiklan 

2 kohta), jonka mukaan komission on laadittava kertomus tämän direktiivin 

täytäntöönpanosta joka viides vuosi. 

 

 Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksissaan 187, 122, 23 ja 186 

ehdottamia lisäyksiä 55 artiklaan ja niihin liittyviä uusia johdanto-osan 21a ja 

22a kappaleita, komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

70. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia 168, 123 ja 124, joissa 

ehdotetaan tarkistuksia 56 artiklan 2 kohtaan ja poikkeuslauseketta koskevaa uutta 

56 artiklan 2a kohtaa, komission muutetussa ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

71. Neuvosto lisäsi oikeusvarmuuden vuoksi ehdotuksen 57 artiklaan (yhteisen kannan 

61 artikla) selvennyksen, jossa tähdennetään, ettei kumoaminen vaikuta tällä 

direktiivillä kumottujen direktiivien perusteella annettuihin säädöksiin. 

 

Liitteet 

 

72. Kuten edellä on esitetty (ks. kohdat 41, 42, 47, 50, 52 ja 58), neuvosto siirsi osan 

liitteiden sisällöstä asianomaisiin direktiivin artikloihin, järjesti joitakin liitteitä 

uudelleen ja lisäsi liitteisiin Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneitä 

jäsenvaltiota koskevaa aineistoa asianomaisten liittymisasiakirjojen säännösten pohjalta, 

joilla vastaava aineisto lisätään nykyisiin direktiiveihin. 

 

73. Neuvosto jätti hyväksymättä tarpeettomana Euroopan parlamentin tarkistuksen 126, 

jolla lisätään liitteeseen II Kreikan osalta ammattinimike "matkaopas". 

 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  sip,mas,elv/EL,ELV/ell 22 
 DG C I   FI 

Muut Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

74. Neuvosto ei myöskään hyväksynyt muutamaa muuta Euroopan parlamentin ehdottamaa 

tarkistusta, koska se piti niitä tarpeettomina. 

 

IV YHTEENVETO 

 

75. Neuvosto hyväksyi yhteiseen kantaansa huomattavan määrän Euroopan parlamentin 

ehdottamia tarkistuksia. Silloin kun neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin 

ehdottamia tarkistuksia, se tapahtui pääasiallisesti komission muutetussa 

ehdotuksessaan esittämistä syistä. 

 

Vaikka komissio olisikin pitänyt parempana, että neuvoston yhteisessä kannassa olisi 

seurattu lähemmin komission ehdotusta, erityisesti väliaikaista ja satunnaista rajat 

ylittävää palvelujen tarjoamista koskevan II osaston osalta, se hyväksyi yhteisen kannan 

tyydyttävänä välitysratkaisuna. 

 

 

________________________ 
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Pysyvien edustajien komitealle ja neuvostolle toimitetaan liitteessä sen neuvoston istunnon 

pöytäkirjaan merkittävät lausumat, jossa edellä mainittu yhteinen kanta vahvistetaan. 

 

 

________________________ 
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LIITE 

 

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat 

 

 

1. Komission lausuma asiantuntijaryhmän perustamisesta ja toiminnasta erityisesti 
58 ja 15 artiklan sekä 21 artiklan 7 kohdan yhteydessä 
 

"Komissio aikoo perustaa asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä olisi antaa tietoja ja neuvoja 

komissiolle kaikissa direktiivin soveltamiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti tarkoituksena on, 

että ryhmällä olisi mahdollisuus keskustella komission käsiteltävänä olevista asioista, jotka 

koskevat yhteisön lainsäätäjän komissiolle siirtämän toimivallan käyttöä, ennen 

toimintaehdotusten antamista direktiivin nojalla perustetulle komitealle. 

 

Asiantuntijaryhmään olisi kuuluttava jäseniä, jotka komissio nimittää ja jotka edustavat 

jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia. Tämä ei kuitenkaan rajoita sitä, etteikö kyseisten 

asiantuntijoiden mukana ryhmän kokouksiin voisi tarvittaessa osallistua myös muita 

henkilöitä, joilla on erityisasiantuntemusta tietyistä esityslistalla olevista asioista. 

 

Asiantuntijaryhmän olisi toimittava joustavana ja nykyaikaisena rakenteena eurooppalaisia 

ammattijärjestöjä ja koulutuslaitoksia edustavien elinten kuulemiseksi erityisesti niiden 

ammattien osalta, joita koskevat tutkinnot tunnustetaan automaattisesti koulutuksen 

yhteensovittamiselle asetettujen vähimmäisvaatimusten perusteella. Kun kokouksen 

esityslistalla on asianosaisten tekemiä toimintaehdotuksia, kyseisten asianosaisten edustajat 

voidaan kutsua esittelemään tehdyt ehdotukset ja vastaamaan kysymyksiin. 

 

Asiantuntijaryhmää kuullaan myös direktiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle 

toimitetuista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista asiantuntijoiden näkemysten saamiseksi 

niistä jäsenvaltioista, joissa säännellään vähimmäisvaatimusten kohteena olevaa ammattia. 
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Jos jollain jäsenvaltiolla on vakavia epäilyksiä siitä, täyttääkö jokin direktiivin 21 artiklan 

7 kohdan mukaisesti julkaistu arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja 

direktiivin 46 artiklassa säädetyt vaatimukset, komissio aikoo tuoda asian asiantuntijaryhmän 

käsiteltäväksi. Asiantuntijaryhmä tarjoaa komissiolle asiantuntemusta, jonka perusteella 

komissio voi tarvittaessa peruuttaa asianomaisen arkkitehdin muodollista pätevyyttä 

osoittavan asiakirjan." 

 

2. Komission lausuma palvelujen tarjoamisen vapaudesta 

 

"Komissio katsoo, että pätevien ammattihenkilöiden tarjoamia palveluja koskevien 

erityisvaatimusten tarvetta, myös neuvoston sopimaa ilmoituksen tekemistä siihen 

jäsenvaltioon, jossa palvelu on määrä tarjota, on tarkasteltava ajoittain sen perusteella, miten 

jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevan yhteisön rakenteen luominen 

edistyy. Tämän sopimuksen ei myöskään pitäisi haitata toimia, joilla pyritään hyödyntämään 

sisämarkkinoiden palvelujen alalla tarjoamat merkittävät mahdollisuudet EU:n kilpailukyvyn 

parantamiseksi."  

 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta 

1 - ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2002) 119 lopullinen – 2002/0061(COD): 

7. maaliskuuta 2002 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 18. syyskuuta 2002 

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 11. helmikuuta 2004 

Komission muutettu ehdotus: 20. huhtikuuta 2004 

Yhteinen kanta: 22. joulukuuta 2004. 

2 - KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Nykyisten direktiivien konsolidointi, palveluiden tarjoamisen helpottaminen, nykysäännöstön 
yksinkertaistaminen sekä kansalaisille suunnatun tiedottamisen ja neuvonnan tehostaminen. 

3 - YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleistä 
Komissio antaa tukensa neuvoston 18. toukokuuta 2004 laatimalle poliittiselle sopimukselle, 
jossa komission ehdotuksen olennaiset osat säilyvät samassa muodossa, jossa ne olivat 
muutetussa ehdotuksessa. Poliittinen sopimus sisältyy 23.12.2004 hyväksyttyyn yhteiseen 
kantaan. 

Yhteisen kannan sisältämät muutokset koskevat lähinnä palveluiden tarjontaa, yleisen 
järjestelmän alatasolle sijoittuvien ammatillisen pätevyyden tasojen virallista 
uudelleenjärjestelyä sekä joidenkin sellaisten yhteisön säännöstöön kuuluvien säännösten 
lisäämistä, jotka eivät sisältyneet komission ehdotukseen. 
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3.2 Yhteisessä kannassa huomioon otetut Euroopan parlamentin tarkistukset 

3.2.1 Tarkistukset, jotka on sisällytetty sekä muutettuun ehdotukseen että yhteiseen 
kantaan 

Johdanto-osan 36 kappale – tarkistus 31: direktiivin soveltamisalasta poistetaan toiminta, 
johon, vain tilapäisestikin, liittyy suoraa ja nimenomaista julkisen vallan käyttöä. Yhteisestä 
kannasta poistettiin täsmentävä huomautus, jonka mukaan direktiivin soveltaminen ei rajoita 
perustamissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan eikä 45 artiklan soveltamista, koska tämä 
johdanto-osan kappale ei voi missään tapauksessa vaikuttaa tuomioistuimen määrittelemiin 
perustamisopimuksen soveltamisohjeisiin. Tästä seuraa, että tätä direktiiviä sovelletaan, 
mikäli jäsenvaltio ei perustamissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan mukaisesti varaa 
kansalaisilleen oikeutta julkishallinnon tehtäviin. 

Johdanto-osan 37 kappale, 2 ja 5 artikla – tarkistus 55: lakisääteisten tilintarkastajien 
ammatti suljetaan pois direktiiviehdotukseen sisältyvän palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevan II osaston säännösten soveltamisalasta. Yhteisessä kannassa viitataan 
nimenomaisesti johdanto-osan 37 kappaleessa tarkoitettuun lakisääteisten tilintarkastajien 
ammattiin, ja siinä todetaan yleisemmin, ettei direktiivi estä ammattipätevyyden 
tunnustamiseen suoraan liittyvien, yhteisön lainsäädäntöön sisältyvien erityissäännösten 
soveltamista. 

4 artikla – tarkistukset 39, 141 ja 189: maahan muuttavaan ammattihenkilöön sovelletaan 
samoja ammatinharjoittamista koskevia ehtoja kuin vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisiin. 

5, 6 ja 7 artikla – tarkistus 87: yhteisen kannan teksti vastaa paremmin voimassa olevaa, 
lääkärien palvelujen tarjontaa koskevaa järjestelmää, mikä vastaa asiasisällöltään 
tarkistusta 87.  

9 artikla – tarkistus 53: palvelun tarjoajalla on velvollisuus esittää palvelun vastaanottajalle 
todisteet siitä, että palvelujen tarjoaja on vakuutettu ammatillisesta vastuusta johtuvien riskien 
varalta. Muilta osin palvelujen vastaanottajille ilmoitettavia tietoja koskevia velvoitteita on 
kevennetty. Tämä on johdonmukaista, sillä vastaanottavien jäsenvaltioiden suorittamaa 
palvelun tarjoajien valvontaa on puolestaan tehostettu. 

11 artikla – tarkistukset 192, 193, 216 ja 217: muutetun ehdotuksen teksti hyväksyttiin 
suurelta osin pätevyystasojen määritelmien osalta. Yhteisen kannan 11 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa tarkennetaan, että liitteessä II tarkoitetulla erityisesti rakennetulla koulutuksella 
viitataan ainoastaan tapauksiin, joissa kyseinen jäsenvaltio sääntelee ammattia. Tämä on 
yhteisön säännöstön mukaista. Muut erot ovat ainoastaan toimituksellisia: taso 5 siirretään 
13 artiklan 3 kohtaan, ja säännellyn ammatillisen koulutuksen määritelmä 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohtaan.  

15 artikla ja johdanto-osan 13 kappale – tarkistukset 12, 68, 70 ja 185: muutettu ehdotus 
sisältyy olennaisilta osiltaan yhteiseen kantaan, jossa tarkennetaan, ettei 15 artikla vaikuta 
millään tavoin jäsenvaltioiden toimivaltaan koulutusjärjestelmien ja ammatillisen koulutuksen 
sääntelyn ja järjestämisen osalta. Lisäksi muutettu ehdotus sisältyy yhteiseen kantaan siltä 
osin, kuin siinä käsitellään niiden ammatillisten yhdistysten ja järjestöjen edustavuutta, joilla 
on valtuudet esittää yhteisiä vähimmäisvaatimuksia (yhteisessä kannassa viitataan sekä 
kansalliseen että Euroopan laajuiseen edustavuuteen). 
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17 ja 18 artikla – tarkistus 207: yhteiseen kantaan sisällytettiin tarkistus, jossa 
ammattipätevyyden automaattista tunnustamista varten vaadittavaa ammattikokemuksen 
kestoa jatketaan viidestä vuodesta kuuteen vuoteen tiettyjä toimintoja sisältävän luettelon 
osalta. 

22 artikla – tarkistukset 81, 86, 94, 101, 159 ja 160: osa-aikainen koulutus hyväksytään 
kaikkien niiden ammattien osalta, joiden koulutus on yhteensovitettua. Osa-aikaisen 
koulutuksen poikkeuksellinen luonne poistuu ja siitä tehdään yksinkertaista ja yhdenmukaista. 
Jatkokoulutuksen merkitys tunnustetaan edellä mainittujen ammattien osalta. Muutetun 
ehdotuksen asiasisältö sisällytettiin yhteiseen kantaan näiden kahden seikan osalta. 

21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 ja 47 artikla – tarkistukset 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 ja 161: 
muutetun ehdotuksen teksti hyväksyttiin, ja luettelot niitä ammatteja varten edellytettävistä 
tiedoista ja taidoista, joiden koulutusvaatimukset ovat yhteensovitettuja, siirretään lähes 
sellaisenaan liiteosasta varsinaiseen direktiiviin.  

42 ja 45 artikla – tarkistukset 96 ja 162: muutetun ehdotuksen teksti hyväksyttiin, ja luettelot 
proviisorin ja kätilön ammattitoiminnasta siirretään lähes sellaisenaan liiteosasta varsinaiseen 
direktiiviin.  

50 artikla – tarkistukset 8, 62 ja 63: yhteisessä kannassa vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
annetaan enemmän oikeuksia kuin muutetussa ehdotuksessa, sillä sen mukaan vastaanottava 
jäsenvaltio voi sopimuskoulutuksen osalta ennaltaehkäistä mahdollisia väärinkäytöksiä 
tekemällä tiettyjä tarkistuksia ammatinharjoittajan kotijäsenvaltiossa. Yhteisessä kannassa 
tunnustetaan näin ollen, että sopimuskoulutuksen pohjalta saadut loppututkinnot kuuluvat 
periaatteessa direktiivin soveltamisalaan. 

56 artikla – tarkistukset 32, 89 ja 110: yhteisessä kannassa omaksutaan muutetun ehdotuksen 
lähestymistapa ja korostetaan toimivaltaisten viranomaisten välisen tiedonvaihdon merkitystä 
erityisesti sellaisissa vakavissa ja erityisissä tapauksissa, joilla on merkitystä 
ammatinharjoittamisen jatkumisen kannalta. Tämä säännös sisältyy hallinnollista yhteistyötä 
koskevaan osaan, joten sitä voidaan soveltaa sijoittautumisen ja palveluntarjonnan yhteydessä.  

Johdanto-osan 28 kappale – tarkistus 26: yhteisessä kannassa hyväksytään tarkistus 26 
yhteystahojen avoimen ilmoittamisen osalta ja selkeytetään yhteystahojen tehtäviä. Tämä on 
hyväksytty yhteisessä kannassa, jossa tarkennetaan lisäksi, ettei yhden yhteystahon 
nimeäminen estä jäsenvaltioita perustamasta useita muita yhteyspisteitä.  

Komission julistus asiantuntijaryhmän perustamisesta ja sen toiminnasta – tarkistus 181: 
yhteisen kannan liitteenä olevassa julistuksessa komissio sitoutuu perustamaan 
asiantuntijaryhmän ja ilmoittaa tarkasti ammatillisten yhdistysten tehtävät joustavan 
kuulemismenettelyn puitteissa.  

3.2.2 Tarkistukset, jotka sisätyvät muutettuun ehdotukseen, mutta joita ei ole otettu 
yhteiseen kantaan 

2 artikla – tarkistus 34: yhteiseen kantaan ei sisälly tarkennusta, jonka mukaan jonkin 
jäsenvaltion oman lainsäädäntönsä mukaisesti tunnustama, kolmannen maan antama 
tutkintotodistus ei anna haltijalleen oikeutta harjoittaa ammattiaan jossakin muussa 
jäsenvaltiossa. Tämä voidaan kuitenkin hyväksyä, sillä tämä rajoitus on selkeästi seurausta 
direktiiviehdotuksen 3 artiklan 3 kohdasta.  
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4 ja 52 artikla – tarkistukset 112 ja 139: yhteisestä kannasta on poistettu viittaus 
vastaanottavan jäsenvaltion mahdollisuudesta tehdä ammattinimikkeeseen soveltuva 
merkintä, mikäli kyseessä on osittainen oikeus ammatinharjoittamiseen. Tämä johtuu siitä, 
että direktiivistä poistettiin 4 artiklan 3 kohta, joka koski osittaista oikeutta 
ammatinharjoittamiseen siinä muodossa kuin ammatti on määritelty vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Komissio hyväksyy tämän, sillä oikeuskäytäntö takaa maahan muuttavalle 
ammatinharjoittajalle riittävät takeet (asiassa C-76/90 ”Säger” 25.7.1991 annettu tuomio).  

Muutetun ehdotuksen johdanto-osan 7 b kappale – tarkistukset 9 ja 58: muutettuun 
ehdotukseen ei sisälly johdanto-osan 7 b kappaletta, jossa tarkennetaan, ettei maahan 
muuttava ammatinharjoittaja voi käyttää hyväkseen vastaanottavan jäsenvaltion antamaa 
ammattipätevyyden tunnustamista saadakseen kotijäsenvaltiossaan sellaisia oikeuksia, jotka 
poikkeavat tässä jäsenvaltiossa saadun ammattipätevyyden perusteella myönnetyistä 
oikeuksista, silloin kun hänen ammattipätevyytensä ei ole lisääntynyt vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Tätä kysymystä on kuitenkin aina tulkittu siten, että tämänkaltainen käytäntö 
on kielletty ammattipätevyyden tunnustamista koskevissa direktiiveissä (Katso erityisesti 
komission vastausta Zappalàn esittämään kirjalliseen kysymykseen nro 512/03.) 

14 artikla – tarkistus 151: yhteiseen kantaan ei sisälly muutetun ehdotuksen tekstiä, joka 
koskee muuttajalle annettavasta sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen välisestä 
valintamahdollisuudesta poikkeamiseen sovellettavaa menettelyä. Yhteisessä kannassa sen 
sijaan otetaan joissakin tapauksissa uudelleen käyttöön muuttajan valittavissa oleva 
automaattinen poikkeus. Komissio hyväksyy tämän, jos siitä ei aiheudu kehityksen 
taantumista yhteisön säännöstön kannalta. 

21 artikla, 1 kohta – tarkistukset 152 ja 153: tämän muutettuun ehdotukseen sisältyneen 
muutoksen tarkoituksena oli selkeyttää tekstiä, mutta se ei sisältänyt mitään 
perustavanlaatuista muutosta 21 artiklassa tarkoitun automaattisen tunnustamisen periaatteen 
osalta.  

56 artikla – tarkistukset 52, 116 ja 117: yhteiseen kantaan ei ole otettu termiä ”toimivaltaiset 
elimet”, joka korvaa muutetussa ehdotuksessa termin ”toimivaltaiset viranomaiset”. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten/elinten 
nimittäminen riippuu kuitenkin kunkin jäsenvaltion sisäisestä hallintorakenteesta eikä tässä 
yhteydessä voida sulkea pois sellaisten elinten nimittämistä, jotka eivät ole 
hallintoviranomaisia.  

Johdanto-osan 32 kappale – tarkistus 29: muutetussa ehdotuksessa ilmoitetaan tarkasti, että 
jäsenvaltion hallinnossa ilmenevillä puutteilla ei voida perustella viivästystä, joka on 
aiheutunut direktiivin sisällyttämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Vaikka tämä johdanto-
osan kappale ei sisällykään yhteiseen kantaan, kyseessä on yhteisöjen tuomioistuimen 
vahvistama periaate, jota sovelletaan joka tapauksessa.  

3.2.3 Muutetun ehdotuksen ja yhteisen kannan väliset erot 

Johdanto-osan 5 kappale ja 5 artikla – tarkistukset 4 ja 45: tarkistusten 4 ja 45 tarkoituksena 
oli poistaa viittaus 16 viikon perusteeseen, jonka avulla pyrittiin helpottamaan palvelujen 
tarjonnan ja sijoittautumisen välisen eron tekemistä. Yhteinen kanta sisältää parlamentin 
tekemät tarkistukset, mutta siitä on poistettu viittaus perusteeseen, jonka pohjana on 16 viikon 
ajallinen kriteeri. 
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6 artikla ja johdanto-osan 8 kappale – tarkistukset 5, 141, 143 ja 189: yhteisessä kannassa 
noudatetaan tarkistuksissa 5, 141 ja 189 esitettyä linjaa, sillä siinä annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus vaatia muodollista rekisteröintiä kaikkien säänneltyjen ammattien osalta, jotta 
jäsenvaltioiden alueella voimassa olevien, johdanto-osan 8 kappaleessa ja 5 artiklan 
3 kohdassa selkeästi ilmoitettujen kurinpitosäännösten soveltaminen olisi helpompaa. Tämä 
on hyväksyttävää, mikäli yhteisessä kannassa tarkennetaan, että vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on toimittaa ammatilliselle elimelle tätä 
tarkoitusta varten jäljennös palveluntarjoajan ilmoituksesta, jotta tämä välttyisi ylimääräisiltä 
hallinnollisilta tehtäviltä. 

7 ja 8 artikla sekä johdanto-osan 7 kappale – tarkistukset 5, 6, 50, 136, 145 ja 146: yhteisessä 
kannassa noudatetaan parlamentin toivomaa linjaa ja taataan vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
mahdollisuus tiedonsaantiin. Siinä säädetään tarkistuksen 5 mukaisesti, että palveluntarjoajien 
on kaikkien säänneltyjen ammattien osalta osoitettava ilmoituksensa suoraan vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisille. Ensimmäiseen ilmoitukseen on liitettävä joitakin asiakirjoja ja 
kevennetyn menettelyn mukaisesti laadittu vuosittainen päivitys (ainoastaan näyttö 
ammatillisesta vakuutuksesta on myös esitettävä vuosittain). Yhteisen kannan mukaan 
8 artiklassa säädetty hallinnollinen yhteistyö rajoittuu vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
annettavaan mahdollisuuteen tarkistaa, että sen saamat tiedot pitävät paikkansa. Yhteisen 
kannan 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyllä ennakkoilmoituksella ei ole palveluntarjontaa 
keskeyttävää vaikutusta, mikä vastaa myös tarkistusten 16 ja 50 asiasisältöä. 

Tarkistusten 6 ja 136 tarkoituksena oli ottaa käyttöön viittaus palveluntarjoajan 
ammattipätevyyttä tai ammattitaitoa koskevaan näyttöön. Yhteisessä kannassa noudatetaan 
tarkistuksissa esitettyä linjaa, sillä sen 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että vastaanottava 
jäsenvaltio voi etukäteen tarkistaa palveluntarjoajan ammattipätevyyden. Tämä koskee 
kuitenkin vain sellaisia kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia ammatteja, 
joiden vähimmäiskoulutusvaatimuksia ei ole yhteensovitettu. Lisäksi tarkistus on 
suhteutettava tavoitteeseen, jotta voitaisiin välttää ammattipätevyyden puutteesta johtuvat, 
palvelujen vastaanottajien terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvat vakavat haitat. 

Komission mielestä on hyväksyttävää, että vastaanottavalla jäsenvaltiolla on mahdollisuus 
valvoa alueensa palveluntarjontaa, mikäli johdanto-osa (ja komission julkilausuma neuvoston 
pöytäkirjaan, katso liite) sisältää (sisältävät) säännöksen, jonka mukaan ajoittain tarkastellaan, 
onko edellä mainittu tarkistus tarpeen, kun otetaan huomioon hallintoalan yhteistyön 
kehittyminen. 

21 artikla – tarkistukset 75 ja 77: 21 artiklan 7 kohtaan lisätään yhteisessä kannassa 
arkkitehdin tutkintotodistusta koskeva, komissiolle ja jäsenvaltioille tehtävä ilmoitus. 
Komissio sitoutuu liitteenä olevassa julistuksessa esittelemään arkkitehdin tutkintotodistuksen 
perustamalleen asiantuntijaryhmälle, mikäli on epäselvää, vastaako tutkintotodistus direktiivin 
46 artiklassa esitettyjä koulutusvaatimuksia. Asiantuntijaryhmän lausunnon perusteella 
komissio voi tarvittaessa estää tutkintotodistuksen julkaisemisen. Tämä ratkaisu on 
hyväksyttävä, mikäli sen toteuttamisessa lähestytään vakiintuneen oikeuskäytännön tarjoamia 
takeita niiden ammattien tutkintotodistusten julkaisemisesta, joiden 
vähimmäiskoulutusvaatimukset on yhteensovitettu.  

21, 26, 35 ja 37 sekä johdanto-osan 17 kappale – tarkistukset 16, 134, 135, 156, 158 ja 179 
sekä tarkistukset 127, 132, 133, 178rev/2, ja 215: yhteisen kannan johdanto-osan 17 
kappaleessa ja 21 artiklan 1 kohdassa sekä 26 artiklassa säädetään automaattisen 
tunnustamisen periaatteesta niiden lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen osalta, 
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jotka ovat yhteisiä 2/5:lle jäsenvaltioista. Näin ollen 35 artiklassa toistetaan voimassa olevat 
yhteensovitetut vähimmäiskoulutusvaatimukset erikoishammaslääkärien osalta, ja 37 
artiklassa tarkoitettuja saavutettuja oikeuksia mukautetaan. Liitteitä ja viittauksia muutetaan 
vain, jos ne käsittelevät voimassa olevaa lainsäädäntöä sellaisena kuin se on ajan tasalle 
saatettuna komission hyväksyttyä ehdotuksen. Tämä lähestymistapa voidaan hyväksyä, sillä 
järjestelmän yksinkertaistaminen säilyy ehdotuksessa ja samalla automaattista tunnustamista 
laajennetaan. 

21 artikla – tarkistukset 18, 104, 162 ja 163: yhteisen kannan 21 artiklan 4 kohdassa otetaan 
uudelleen käyttöön proviisorien todistusten automaattista tunnustamista koskeva poikkeus 
uusien apteekkien perustamisen yhteydessä. Komissio voi hyväksyä tämän säännöksen, 
mikäli se sisältyy voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

53 artikla – tarkistus 114: yhteisessä kannassa noudatetaan parlamentin esittämää linjaa ja 
poistetaan muutettuun ehdotukseen sisältyneet viittaukset jäsenvaltioiden tehtäviin 
kielitaitoon liittyvissä kysymyksissä sekä järjestelmällisten kielikokeiden nimenomaiseen 
poistamiseen. Komissio hyväksyy tarkistuksen sillä edellytyksellä, että säännöstä sovelletaan 
aina oikeuskäytännön mukaisesti. 

55 artikla – tarkistus 115: yhteisessä kannassa hyväksytään voimassa oleva lainsäädäntö ja 
rajoitetaan ainoastaan lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ammatteihin jäsenvaltioiden 
velvollisuus olla vaatimatta maahanmuuttajilta harjoittelua tai ammattikokemusta 
sairausvakuutusjärjestelmän kanssa tehtävää sopimusta varten. Komissio voi hyväksyä tämän 
lähestymistavan, mikäli kyseisessä säännöksessä hyväksytään voimassa oleva lainsäädäntö. 

3.3 Uudet säännökset 

3.3.1 Säännökset, joihin ei ole tehty tarkistuksia ja jotka on kirjoitettu uudelleen yhteisessä 
kannassa tai jotka ovat jatkoa alkuperäisen ehdotuksen säännöksille 

10 artikla: yhteisessä kannassa selkeytetään komission ehdotusta niiden tapausten osalta, 
joissa yleistä tunnustamisjärjestelmää sovelletaan toissijaisesti. Yhteisessä kannassa nimetään 
erityistilanteita, joihin tällä hetkellä sovelletaan joko tilapäisiä sääntöjä, 
perustamissopimuksen määräyksiä tai yleistä tunnustamisjärjestelmää. Tämä tarkennus ei 
edellytä perustavanlaatuisten muutosten tekemistä.  

15 artikla: yhteisessä kannassa täsmennetään vähimmäisvaatimusten käsitettä sekä tapaa, jolla 
havaitaan huomattavat eroavaisuudet, jotka täytyy korjata, ja laajennetaan 
vähimmäisvaatimusten esittelyoikeus koskemaan myös jäsenvaltioita. Nämä tarkennukset 
vastaavat direktiiviehdotuksen henkeä. Direktiiviehdotuksessa tämän säännöksen 
tarkoituksena oli lisätä tunnustamismenettelyn automaattisen toiminnan osuutta silloin, kun 
vähimmäisvaatimukset takaavat, että hakija, joka täyttää näin asetetut kriteerit, on jo 
etukäteen korjannut oman koulutuksensa ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa edellytetyn 
koulutuksen väliset merkittävät erot. Lisäksi yhteisessä kannassa täydennetään 15 artiklaa 
uudella kohdalla 6, jossa komissiota kehotetaan esittämään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportti tämän säännöksen toiminnasta ja tekemään tarvittaessa artiklaa koskevia 
muutosehdotuksia. 

20, 25 ja 26 artikla: yhteisessä kannassa säädetään toimivallan siirtämisestä. Näin ollen 20 
artiklassa, 25 artiklan 5 kohdassa ja 26 artiklan 2 alakohdassa muutetaan liitettä IV ja liitteen 
V osalta 5.1.4 kohtaa.  
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51 artikla: yhteisessä kannassa otetaan uudelleen käyttöön 51 artiklan 2 kohdassa mainittu 
neljän kuukauden määräaika, joka myönnetään vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
ammattipätevyyden tunnustamista varten niiden ammattien osalta, joiden 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia ei ole yhteensovitettu.  

3.3.2 Uudet merkittävät säännökset 

3 artikla: yhteisessä kannassa hyväksytään yhteisön säännöstö, sillä siinä otetaan 3 artiklan 
1 ja 2 kohdassa uudelleen käyttöön joitakin määritelmiä, jotka sisältyvät voimassa oleviin 
direktiiveihin. Lisäksi ”säännellyn koulutuksen” määritelmä siirretään 11 artiklasta 3 artiklan 
1 kohtaan. 

11 ja 13 artikla: vaikka komissio oli ehdottanut, että liitteet II ja III (jotka vastaavat 
direktiivin 92/51/ETY nykyisiä liitteitä C ja D) olisivat luonteeltaan suuntaa-antavia, 
yhteisessä kannassa lisätään yhteisön säännöstön mukaisesti 11 artiklan 4 kohdan b 
alakohtaan sekä 13 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukainen komiteamenettely. Komissio katsoo, että liitteitä muutettaessa on ennen direktiivin 
antamista noudatettava tällä hetkellä voimassa olevia erityisiä menettelyjä.  

14 artikla: yhteisessä kannassa 14 artiklan 3 kohtaan lisätään uudelleen joitakin yhteisön 
säännöstöön sisältyviä seikkoja (automaattinen poikkeaminen muuttajalle annettavasta 
valintamahdollisuudesta niiden ammattien osalta, jotka edellyttävät yksityiskohtaista 
kansallisen oikeuden tuntemusta ja joihin oikeudellisten neuvojen ja/tai oikeusavun antaminen 
kuuluu olennaisena osana; direktiivin 1999/42/EY soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan 
sovellettavaa automaattista poikkeusta koskeva erityisjärjestelmä) sekä mahdollisuus 
automaattiseen poikkeamiseen muuttajalle annettavasta valintamahdollisuudesta sellaisissa 
tapauksissa, jotka eivät tällä hetkellä kuulu yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin ja jotka 
ehdotuksen 10 artiklan mukaisesti jatkossa kuuluvat yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. 

23, 33, 37, 39, 43 ja 49 artikla: yhteiseen kantaan sisältyvät ne saavutettuihin oikeuksiin 
liittyvät säännökset, jotka kuuluvat Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, 
Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymissopimuksiin.  

33 ja 43 artikla: Puolassa on hyväksytty kansallinen säännös, jonka tarkoituksena on antaa 
niille yleissairaanhoidosta vastaaville sairaanhoitajille ja kätilöille, joiden koulutus ei vastaa 
vähimmäiskoulutusvaatimuksia, mahdollisuus nostaa koulutustasoaan lisäkoulutuksen avulla. 
Yhteiseen kantaan sisältyy saavutettuihin oikeuksiin liittyviä poikkeussäännöksiä, jotta 
voidaan varmistaa niiden ammatinharjoittajien ammattipätevyyden automaattinen 
tunnustaminen, jotka ovat suorittaneet edellä mainitun lisäkoulutuksen.  

45 artikla: yhteisessä kannassa 45 artiklan 4 kohtaan lisätään uudelleen Luxemburgiin tällä 
hetkellä sovellettava poikkeus, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa saadun 
ammattikokemuksen tunnustamista. Tarkoituksena on saada valtion myöntämä lupa yleisölle 
avoimen apteekin pitämiseen.  

59 artikla: yhteisen kannan 59 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio laatii viiden 
vuoden välein direktiivin täytäntööpanoa koskevan raportin.  

4 - PÄÄTELMÄT 

Komission mielestä yhteisen kannan teksti käsittää pääpiirteissään kaikki tärkeimmät 
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näkökohdat, jotka sisältyivät sen alkuperäiseen ehdotukseen ja Euroopan parlamentin 
tarkistuksiin sellaisina kuin ne sisältyivät komission muutettuun ehdotukseen. 
Palveluntarjonnan osalta komissio pahoittelee, ettei palveluntarjoajaa koskevia velvoitteita 
kevennetty enempää yhteisessä kannassa, mutta hyväksyy periaatteen vastaanottavan 
jäsenvaltion suorittamasta valvonnasta. Komissio on itse asiassa sitä mieltä, että 
jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön nykytila huomioon ottaen yhteisen kannan 
tekstiin sisältyy hyväksyttävä tasapaino palveluntarjonnan helpottamisen ja vastaanottavan 
jäsenvaltion suorittamien, sen alueella tarjottujen palveluiden valvonnan välillä. Tämän 
vuoksi komissio puoltaa yhteistä kantaa, jonka neuvosto on hyväksynyt määräenemmistöllä. 



 

FI 10   FI 

Liite 
 

Komission lausuma palvelujen tarjoamisen vapaudesta 

Komissio katsoo, että pätevien ammattihenkilöiden tarjoamia palveluja koskevien 
erityisvaatimusten tarvetta, myös neuvoston sopimaa ilmoituksen tekemistä siihen 
jäsenvaltioon, jossa palvelu on määrä tarjota, on tarkasteltava ajoittain sen perusteella, mitten 
jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevan yhteisön rakenteen luominen 
edistyy. Tämän sopimuksen ei myöskään pitäisi haitata toimia, joilla pyritään hyödyntämään 
sisämarkkinoiden palvelujen alalla tarjoamat merkittävät mahdollisuudet EU:n kilpailukyvyn 
parantamiseksi. 

Komission lausuma asiantuntijaryhmän perustamisesta ja toiminnasta erityisesti  
58 ja 15 artiklan sekä 21 artiklan 7 kohdan yhteydessä 

Komissio aikoo perustaa asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä olisi antaa tietoja ja neuvoja 
komissiolle kaikissa direktiivin soveltamiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti tarkoituksena on, 
että ryhmällä olisi mahdollisuus keskustella komission käsiteltävänä olevista asioista, jotka 
koskevat yhteisön lainsäätäjän komissiolle siirtämän toimivallan käyttöä, ennen 
toimintaehdotusten antamista direktiivin nojalla perustetulle komitealle. 

Asiantuntijaryhmään olisi kuuluttava jäseniä, jotka komissio nimittää ja jotka edustavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia. Tämä ei kuitenkaan rajoita sitä, etteikö kyseisten 
asiantuntijoiden mukana ryhmän kokouksiin voisi tarvittaessa osallistua myös muita 
henkilöitä, joilla on erityisasiantuntemusta tietyistä esityslistalla olevista asioista. 

Asiantuntijaryhmän olisi toimittava joustavana ja nykyaikaisena rakenteena eurooppalaisia 
ammattijärjestöjä ja koulutuslaitoksia edustavien elinten kuulemiseksi erityisesti niiden 
ammattien osalta, joita koskevat tutkinnot tunnustetaan automaattisesti koulutuksen 
yhteensovittamiselle asetettujen vähimmäisvaatimusten perusteella. Kun kokouksen 
esityslistalla on asianosaisten tekemiä toimintaehdotuksia, kyseisten asianosaisten edustajat 
voidaan kutsua esittelemään tehdyt ehdotukset ja vastaamaan kysymyksiin. 

Asiantuntijaryhmää kuullaan myös direktiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle 
toimitetuista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista asiantuntijoiden näkemysten saamiseksi 
niistä jäsenvaltioista, joissa säännellään vähimmäisvaatimusten kohteena olevaa ammattia.  

Jos jollain jäsenvaltiolla on vakavia epäilyksiä siitä, täyttääkö jokin direktiivin 21 artiklan 7 
kohdan mukaisesti julkaistu arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja direktiivin 
46 artiklassa säädetyt vaatimukset, komissio aikoo tuoda asian asiantuntijaryhmän 
käsiteltäväksi. Asiantuntijaryhmä tarjoaa komissiolle siantuntemusta, jonka perusteella 
komissio voi tarvittaessa peruuttaa asianomaisen arkkitehdin muodollista pätevyyttä 
osoittavan asiakirjan. 
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