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KOORDINOINTIRYHMÄLLE OSOITETTU EPÄVIRALLINEN ASIAKIRJA  

 

EDELLYTYKSET KÄÄNNÖSTEN JA OIKEAKSI TODISTETTUJEN JÄLJENNÖSTEN PYYTÄMISELLE 

EUROOPPALAISEN AMMATTIKORTIN MYÖNTÄMISMENETTELYN YHTEYDESSÄ 

Tämän epävirallisen asiakirjan tarkoituksena on selventää edellytyksiä, joiden nojalla 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää käännöksiä ja oikeaksi todistettuja 

jäljennöksiä asiakirjoista, jotka on toimitettu eurooppalaisen ammattikortin (EPC) 

myöntämistä koskevan hakemuksen tueksi.   

Asiasta on jo keskusteltu koordinointiryhmässä. Eurooppalaisen ammattikortin 

myöntämismenettelyn asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi koordinointiryhmän jäseniä 

pyydetään toimittamaan tässä asiakirjassa esitetyt selvennykset niille kansallisille 

toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee. 

1. EPC-ASIAKIRJA-ARKISTOSSA OLEVAT TIEDOT 

Tätä asiaa koskevat perusteet esitetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/983, 

jäljempänä ’asetus’. 

Kunkin jäsenvaltion piti vuoden 2016 tammikuun puoleen väliin mennessä ilmoittaa 

sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) asiaa koskevan moduulin välityksellä 

kansalliset asiakirjavaatimuksensa eli asiakirjat, joita ne EPC-menettelyn vastaanottavan 

jäsenvaltion viranomaisena vaativat hakijoilta. Komissio on avustanut jäsenvaltioita tämän 

vaiheen aikana ja huomauttanut ilmoitettujen vaatimusten ja sitovien EU:n sääntöjen välisistä 

ilmeisistä ristiriidoista. Asiakirjaluettelo, jonka jokainen vastaanottava jäsenvaltio kokoaa 

jokaisesta eurooppalaisen ammattikortin kattamasta ammatista, on erittäin tärkeä 

kotijäsenvaltion viranomaisille, sillä ne ovat vastuussa eurooppalaisen ammattikortin 

myöntämistä koskevien hakemusten vaatimustenmukaisuuden tarkistamisesta.  

Vaikka komissio hyväksyisikin IMIn kautta toimitetut kansalliset ilmoitukset, asetuksessa 

vahvistettuja sitovia säännöksiä, kuten asiakirjojen kääntämistä ja oikeaksi todistamista 

koskevia sääntöjä, ei tulla ohittamaan (eikä voida ohittaa). 

Komission kanta asiakirjojen kääntämistä ja oikeaksi todistamista koskevien pyyntöjen 

toimittamiseen esitetään jäljempänä, ja siinä on otettu huomioon edellä mainitut seikat. 
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2. KÄÄNNÖKSET 

Asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan luettelo asiakirjoista, joista ei yleensä pyydetä 

käännöksiä.  Tämä koskee seuraavia asiakirjatyyppejä: 

i) henkilöllisyystodistus (passi tai henkilökortti); 

ii) tutkintotodistukset, joiden ansiosta hakijoiden pätevyys tunnustetaan 

automaattisesti, jos tutkintotodistus on myönnetty kotijäsenvaltiossa; ja 

iii) eurooppalaista ammattikorttia koskevia hakemuksia käsittelevien 

kotijäsenvaltion viranomaisten tai kotijäsenvaltion muiden asianomaisten 

kansallisten elinten myöntämät tietyt todistukset. Näitä ovat 

 vastaavuustodistukset;  

 todistukset koulutusnimikkeen muutoksista;  

 saavutettuja oikeuksia koskevat todistukset;  

 todistukset vähintään kolmen vuoden ammatillisesta kokemuksesta niiden 

hakijoiden osalta, joilla on kolmannessa maassa hankittu pätevyys; 

 laillista sijoittautumista koskevat todistukset; 

 todistukset, jotka ovat osoituksena rehellisyydestä tai hyvästä maineesta tai 

joilla osoitetaan, ettei henkilö ole ollut osallisena konkurssissa eikä hänen 

ammatinharjoittamislupaansa ei ole peruutettu kokonaan tai määräajaksi 

eikä hänellä ole rikosrekisteriä. 

Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on rajoittaa kääntämistä koskevia vaatimuksia. 

Koska näihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot voidaan tarkistaa ja kotijäsenvaltion toimivaltaiset 

viranomaiset voivat vahvistaa ne, käännöksiä ei tarvita.  

Yleisenä sääntönä kotijäsenvaltion viranomaisen ei tulisi pyytää käännöksiä edellä luetelluista 

asiakirjoista hakemuksen vaatimustenmukaisuuden tarkistamista varten. Tämä sääntö pätee 

niissäkin tapauksissa, joissa vastaanottava maa on täsmentänyt IMIssä vaativansa käännöstä 

ilmoituksen kohteena olevan asiakirjatyypin osalta yleensä.
1
 

Vastaanottavan maan viranomaisten ei tulisi myöskään järjestelmällisesti pyytää käännöksiä 

17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Yleensä ottaen niiden tulisi perustaa 

päätöksensä kotijäsenvaltion viranomaisen IMIssä ilmoittamiin tietoihin. 

Jos esimerkiksi farmaseutti, jonka pätevyys on tunnustettu automaattisesti, ei ole toimittanut 

käännöksiä tutkintotodistuksistaan, vastaavuustodistuksista ja/tai kotijäsenvaltion 

viranomaisen myöntämistä todistuksista, joilla osoitetaan, ettei hänen 

ammatinharjoittamislupaansa ole peruutettu, kotijäsenvaltion viranomaisen on katsottava, että 

hakemus täyttää vaatimukset, vaikka vastaanottava jäsenvaltio olisikin täsmentänyt IMIssä 

vaativansa käännökset niistä asiakirjatyypeistä, joihin edellä mainitut asiakirjat kuuluvat. 

Jos 17 artiklan 1 kohdassa lueteltujen asiakirjojen oikeellisuudesta on asianmukaisesti 

perusteltuja epäilyksiä, vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset voivat kuitenkin pyytää 

käännöksiä asetuksen 18 artiklan 1 kohdan nojalla. Pyyntö voidaan esittää sen jälkeen, kun 

                                                 
1  Jäsenvaltiot ilmoittivat käännösvaatimuksistaan seuraavan IMIssä esitetyn vastuuvapauslausekkeen valossa: 

”Hakijoilta voidaan vaatia asiakirjakäännöksiä vain asetuksen (EU) 2015/983 17 artiklan 1 kohdassa 

määritetyillä ehdoilla.” 
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kotijäsenvaltio on siirtänyt hakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille. Arviointi 

siitä, mikä voidaan katsoa asianmukaisesti perustelluksi epäilyksi, on perusteltava hyvin ja 

suoritettava tapauskohtaisesti. Jos asianmukaisesti perusteltu epäily katsotaan aiheelliseksi, 

viranomaisten on tässä poikkeuksellisessa tapauksessa perusteltava ammatinharjoittajalle, 

miksi käännöstä pyydetään. Syy on kirjattava IMIin osana ammatinharjoittajalle lähetettävää 

viestiä käännöspyynnön esittämisen yhteydessä. 

Eurooppalaisen ammattikortin myöntämisen epääminen pelkästään sillä perusteella, että 

hakija ei toimittanut käännöksiä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista, olisi 

ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa erityisesti siinä tapauksessa, että vastaanottava 

jäsenvaltio ei epäillyt asiakirjojen luotettavuutta tai (jos epäilys oli olemassa) vastaanottava 

jäsenvaltio ei yrittänyt saada puuttuvia tietoja tai asiakirjaa hakijalta tai kotijäsenvaltion 

viranomaiselta kohtuullisessa ajassa. 

3. EDELLYTYKSET OIKEAKSI TODISTETTUJEN JÄLJENNÖSTEN PYYTÄMISELLE 

Asetuksen 14 ja 15 artiklassa vahvistetaan erityissäännöt hakemuksen tueksi esitettyjen 

asiakirjojen aitouden ja voimassaolon tarkistamiseksi. Niissä säädetään myös edellytyksistä 

oikeaksi todistettujen jäljennösten pyytämiselle.  

Kotijäsenvaltion viranomaiset voivat pyytää asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä 

vain siinä tapauksessa, että ne eivät pysty tarkistamaan asiakirjojen aitoutta muulla tavalla, 

kuten sisäisissä tai julkisissa rekistereissä olevilla tiedoilla tai hyödyntämällä hallinnollisen 

yhteistyön keinoja (esim. kysymällä asianomaisilta viranomaisilta).  

Jos kotijäsenvaltion viranomaiset pystyvät tarkistamaan ja todistamaan asiakirjojen aitouden, 

oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei pyydetä (vaikka vastaanottava jäsenvaltio olisi ilmoittanut 

IMIssä edellyttävänsä niitä
2
).  

Vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten tulisi olla pyytämättä oikeaksi todistettuja 

jäljennöksiä asiakirjoista, jotka kotijäsenvaltio on näin todistanut aidoiksi, paitsi jos niillä on 

asianmukaisesti perusteltuja epäilyjä kyseisten asiakirjojen tai kotijäsenvaltion 

viranomaisen toimittamien todistusten suhteen. 

Esimerkiksi jos vastaanottava jäsenvaltio on IMI-järjestelmän vapaan tekstin kentässä 

”Lisätiedot” täsmentänyt vaativansa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tietyn asiakirjatyypin 

osalta, kotijäsenvaltion on pyydettävä niitä vain, jos se ei yrityksistä huolimatta ole pystynyt 

varmistumaan asiakirjan aitoudesta hyödyntämällä sisäisiä rekistereitään tai hallinnollisen 

yhteistyön keinoja. On huomattava, että asiakirjojen aitouden varmistaminen ei ole osa 

hakemuksen alustavaa tarkistusta, vaan se toteutetaan mahdollisten oikeaksi todistettujen 

jäljennösten pyytämisen ohella myöhemmässä vaiheessa (tyypillisesti sen jälkeen, kun 

hakemus on kirjattu hyväksyttynä IMIin, mutta ennen hakemuksen siirtämistä 

vastaanottavalle jäsenvaltiolle). 

Jos asianmukaisesti perusteltu epäily katsotaan aiheelliseksi, viranomaisten on tässä 

poikkeuksellisessa tapauksessa selostettava ammatinharjoittajalle, miksi oikeaksi todistettua 

jäljennöstä pyydetään. Syy on kirjattava IMIin osana ammatinharjoittajalle lähetettävää 

viestiä oikeaksi todistetun jäljennöksen pyytämisen yhteydessä. 

                                                 
2  Jäsenvaltiot ilmoittivat edellyttävänsä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä seuraavan IMIssä esitetyn 

vastuuvapauslausekkeen valossa: ”Ilmoita, vaaditaanko asiakirjasta oikeaksi todistettu jäljennös asetuksen 

(EU) 2015/983 15 artiklan 1–2 kohdan mukaisesti.” 
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Yhteystiedot: 
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