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Euroopan komissio esittää kunnioittavasti seuraavat kirjalliset huomautukset 

ennakkoratkaisupyynnön johdosta. 

1. JOHDANTO 

1. Suomen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä asia, jossa on kysymys siitä 

onko kansallinen viranomainen (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 

jäljempänä myös Valvira) voinut myöntää Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

lääketieteen perustutkinnon suorittaneelle A:lle lääkärin 

ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa kolmen vuoden määräajaksi rajoitettuna 

siten, että hän saa harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä vain 

ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja 

valvonnan alaisena, ja siten, että hän saa harjoittaa lääkärin ammattia tuona aikana 

ainoastaan suorittaakseen kolmivuotisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen 

Suomessa. 

2. Asian kannalta merkitykselliset tosiseikat sekä asian käsittely kansallisissa 

viranomaisissa sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esitetty 

ennakkoratkaisupyynnön 2 - 14 kohdissa. Komissio viittaa tarvittaessa 

ennakkoratkaisupyynnössä esitettyyn ilman, että asian aikaisempia vaiheita 

toistetaan näissä kirjallisissa huomautuksissa. 

3. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt ennakkoratkaisua ja esittänyt seuraavan 

kysymyksen: 

1) Onko SEUT 45 tai 49 artiklaa – suhteellisuusperiaate huomioon ottaen – 
tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on kansalliseen lainsäädäntöön perustuen 
myöntänyt henkilölle lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden kolmen vuoden 
määräajaksi rajoitettuna siten, että hän saa toimia vain laillistetun lääkärin 
johdon ja valvonnan alaisena, ja että hänen on saman määräajan kuluessa 
suoritettava yleislääketieteen erityiskoulutuksen kolmivuotiset opinnot 
saadakseen oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon, että:   

a) henkilö on suorittanut kotijäsenvaltiossa lääketieteen perustutkinnon, 
mutta hänellä ei ole ammattipätevyyden tunnustamista 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa hakiessaan ollut esittää 
kotijäsenvaltiossa ammattipätevyyden edellytykseksi lisäksi asetettua 
todistusta ammatillisesta harjoittelusta, jonka kesto on yksi vuosi;   

b) henkilölle on vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjottu 
ammattipätevyysdirektiivin 55 a artiklaa silmällä pitäen ensisijaisena 
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vaihtoehtona, josta hän on kieltäytynyt, mahdollisuutta suorittaa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kolmen vuoden määräajan kuluessa 
kotijäsenvaltion suuntaviivojen mukainen ammatillinen harjoittelu ja 
hakea sille tunnustus kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta 
voidakseen sitten hakea vastaanottavassa jäsenvaltiossa uudelleen 
lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta direktiivissä tarkoitetun 
automaattisen tunnustamisjärjestelmän kautta;  

c) vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen sääntelyn tarkoituksena on 
edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua 
varmistamalla, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 
ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen 
pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet. 

2. ASIAA KOSKEVAT OIKEUSSÄÄNNÖT 

2.1. Unionin oikeus 

4. SEUT-sopimuksen 45 artiklan 1 kappaleen mukaan ”[t]urvataan työntekijöiden 

vapaa liikkuvuus unionissa”. 

5. SEUT-sopimuksen 49 artiklan mukaan 

Jäljempänä olevien määräysten mukaisesti kielletään rajoitukset, jotka koskevat 
jäsenvaltion kansalaisen vapautta sijoittautua toisen jäsenvaltion alueelle. Myös 
kielletään rajoitukset, jotka estävät jäsenvaltion alueelle sijoittautuneita 
jäsenvaltion kansalaisia perustamasta kauppaedustajan liikkeitä, sivuliikkeitä ja 
tytäryhtiöitä. 

Jollei pääomia koskevan luvun määräyksistä muuta johdu, 
sijoittautumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä 
ammattia sekä oikeus perustaa ja johtaa yrityksiä, erityisesti 54 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä, niillä edellytyksillä, jotka sijoittautumisvaltion 
lainsäädännön mukaan koskevat sen kansalaisia. 

2.2. Kansallinen lainsäädäntö 

6. Asiassa merkityksellinen kansallinen lainsäädäntö on kuvattu 

ennakkoratkaisupyynnön 18 – 21 kohdissa. Komissio ei katso tarpeelliseksi toistaa 

kansallisen lainsäädännön kuvausta tässä yhteydessä vaan viittaa tarvittaessa 

ennakkoratkaisupyynnön asianmukaisiin kohtiin. 

3. OIKEUDELLINEN ARVIOINTI 

7. Ennakkoratkaisupyynnön tehnyt tuomioistuin kysyy kysymyksillään ensisijaisesti, 

ovatko SEUT-sopimuksen 45 tai 49 artiklassa taatut perusvapaudet esteenä sille, että 

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on kansalliseen 
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lainsäädäntöön perustuen myöntänyt henkilölle lääkärin 

ammatinharjoittamisoikeuden kolmen vuoden määräajaksi rajoitettuna siten, että 

hän saa toimia vain laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena, ja että hänen 

on saman määräajan kuluessa suoritettava yleislääketieteen erityiskoulutuksen 

kolmivuotiset opinnot saadakseen oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun henkilö on suorittanut kotijäsenvaltiossa 

lääketieteen perustutkinnon, mutta hänellä ei ole ammattipätevyyden tunnustamista 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa hakiessaan ollut esittää kotijäsenvaltiossa 

ammattipätevyyden edellytykseksi lisäksi asetettua todistusta ammatillisesta 

harjoittelusta. 

8. Jotta kysymyksiin voidaan vastata, on tarpeen tarkastella ammattipätevyyden 

tunnustamista koskevaa oikeudellista kehystä ja erityisesti oikeussääntöjen 

soveltamisalaa, ennen kuin voidaan arvioida erityisesti lääkäreiden asemaa ja 

erityisesti kantajan yksittäistä tapausta. 

9. Komissio toteaa alustavasti, että jäsenvaltiot ovat vastuussa ammatillisen 

koulutuksen (mukaan lukien yliopistoissa annettava koulutus) sisällöstä ja 

järjestämisestä (SEUT-sopimus, 165 ja 166 artikla). SEUT-sopimuksen 168(7) 

artiklan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu myös terveyspalvelujen ja 

sairaanhoidon hallinnointi sekä niihin osoitettujen voimavarojen kohdentaminen. 

Kyseinen toimivallan jako on otettava huomioon sovellettaessa unionin 

ammattipätevyyden tunnustamista koskevia sääntöjä ammatin harjoittamiseen 

ryhtymisen ja ammatin harjoittamisen tilanteissa. 

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva oikeudellinen kehys 

10. Unionissa ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään direktiivissä 2005/36/EY1. 

11. Direktiivin 2005/36/EY 1 artiklan perusteella on selvää, että sen tarkoituksena on 

vakiinnuttaa säännöt, joiden mukaan jäsenvaltion, joka tekee säännellyn ammatin 

harjoittamiseen ryhtymisen tai sen harjoittamisen riippuvaiseksi tietyn 

ammattipätevyyden omaamisesta, on tunnustettava alueellaan yhdessä tai 

useammassa jäsenvaltiossa hankittu ammattipätevyys, joka sallii kyseisen 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, 

ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22). 
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pätevyyden omaavan henkilön harjoittaa samaa ammattia kyseisessä jäsenvaltiossa 

tai kyseisissä jäsenvaltioissa. Sama ajatus toistetaan 4 artiklan 1 kohdassa. 

12. Euroopan unionin tuomioistuin on ilmaissut asian seuraavasti: “Direktiivin 2005/36 

tavoitteen osalta sen 1 ja 4 artiklasta ilmenee, että vastavuoroisen tunnustamisen 

pääasiallisena tarkoituksena on sallia sellaisen ammattipätevyyden haltijan, joka 

antaa tälle oikeuden ryhtyä harjoittamaan säänneltyä ammattia 

lähtöjäsenvaltiossaan, ryhtyä harjoittamaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sitä 

samaa ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on pätevyys lähtöjäsenvaltiossaan, 

sekä harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion 

omat kansalaiset”(alleviivaus lisätty)2. 

13. Toisin sanoen direktiiviä 2005/36/EY sovelletaan henkilöihin, joilla on oikeus 

harjoittaa ammattia yhdessä jäsenvaltiossa ja pyrkiä harjoittamaan kyseistä 

ammattia toisessa jäsenvaltiossa. 

14. Muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammattihenkilö haluaa harjoittaa ammattia, 

hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen voi perustua direktiivin 2005/36/EY 13 

artiklan mukaiseen yleiseen järjestelmään tai olla automaattista direktiivin 

2005/36/EY 21 artiklan mukaisesti. Kummassakin tilanteessa tunnustamista 

sovelletaan henkilöön, jolla on oikeus ryhtyä harjoittamaan erityistä ammattia ja 

harjoittaa sitä kotijäsenvaltiossa. 

15. Yleinen tunnustamisjärjestelmä toimii seuraavasti: toimivaltaisen viranomaisen 

siinä jäsenvaltiossa, jossa ammattihenkilö haluaa harjoittaa ammattia (vastaanottava 

jäsenvaltio) on sallittava kyseisen ammatin harjoittamiseen ryhtyminen ja sen 

harjoittaminen samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen niille hakijoille, 

joilla on toisen jäsenvaltion (kotijäsenvaltion) omalla alueellaan saman ammatin 

harjoittamiseen ryhtymiseksi tai sen harjoittamiseksi edellyttämä pätevyystodistus 

tai muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja. Toisin sanoen, kun kotijäsenvaltio 

katsoo, että erityinen pätevyys on henkilölle riittävä ammatinharjoittamiseksi, silloin 

kaikkien muiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä, että kyseinen henkilö omaa 

riittävän pätevyyden kyseisen ammatin harjoittamiseksi myös niiden alueella. 

Tällöin jäsenvaltion on kuitenkin mahdollista vaatia korvaavia toimenpiteitä 

(sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen muodossa) 14 artiklassa viitatuissa tilanteissa. 

                                                 
2  Tuomio 16.4.2015, Angerer, C-477/13, EU:C:2015:239, 36 kohta. 
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16. Useiden ammattien osalta direktiivissä 23005/36/EY mennään pidemmälle ja 

säädetään koulutuksen vähimmäisedellytyksistä siten, että kun koulutus on 

suoritettu (missä tahansa jäsenvaltiossa) oikeus kyseiseen ammatin harjoittamiseen 

ryhtymiseen myönnetään automaattisesti. Toisin sanoen, niiden ammattien osalta, 

joiden koulutuksen vähimmäisedellytykset on harmonisoitu, pelkkä pätevyyden 

omaaminen on sellaisenaan välttämätön ja riittävä ehto ammatin harjoittamiseen 

ryhtymiselle, eikä vastaanottavalla jäsenvaltiolla ole oikeutta tutkia muuta kuin 

onko hakijalla pätevyys, vastoin kuin yleisessä tunnustamisjärjestelmässä, jossa 

vastaanottava jäsenvaltio voi tutkia hakijan suorittaman koulutuksen luonnetta ja 

sisältöä. 

17. Direktiivin 2005/36/EC 10 artiklassa mahdollistetaan kyseisen kahden järjestelmän 

yhteensovittaminen, mutta ainoastaan kyseisessä artiklassa viitatuissa 

erityistapauksissa. 

Lääkäriksi pätevöityminen  

18. Lääkärin ammatti mainitaan direktiivin 2005/36/EY 21 artiklassa yhtenä niistä 

ammateista, joihin sovelletaan automaattista tunnustamista sekä peruskoulutuksen 

että lisäkoulutuksen osalta. Näin ollen kunkin jäsenvaltion (lääkärin 

peruskoulutuksen osalta) tai osallistuvan jäsenvaltion (minkä tahansa 

erikoistumiskoulutuksen osalta)3 on tunnustettava muodollista pätevyyttä osoittavat 

asiakirjat, joista säädetään liitteessä V ja varmistettava, että direktiivin 2005/36/EY 

mukaisia koulutuksen vähimmäisvaatimuksia, joista säädetään 24 artiklassa 

(lääkärin peruskoulutus), 25 artiklassa (erikoislääkärin koulutus) tai 28 artiklassa 

(yleislääketieteen erityiskoulutus), noudatetaan. 

19. Toisin sanoen automaattinen tunnustaminen perustuu sekä aineellisten 

(koulutukselle asetetut vähimmäisvaatimukset) että muodollisten (liitteessä V 

luetellut asiakirjat) vaatimusten täyttymiseen, joista kummatkin ovat olennaisia. 

20. Aineellisten vaatimusten täyttyminen tarkistetaan, kun jokin pätevyys ilmoitetaan 

sisällytettäväksi liitteessä V olevaan luetteloon. Konkreettisesti, jäsenvaltio ilmoittaa 

komissiolle pätevyyden liitteessä V olevaan luetteloon sisällytettäväksi. Sen jälkeen, 

kun on tarkistettu, että pätevyyden myöntämiseen johtanut koulutusohjelma täyttää 
                                                 
3  Jäsenvaltiot voivat valita erikoislääkärien pätevyyden automaattisen tunnustamisen järjestelmään 

liittymisen jokaisen erikoistumisalan osalta (toisin sanoen jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta tunnustaa 
jokaista direktiivin 20005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa lueteltua erikoistumista). 
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direktiivin 2005/36/EY III osaston III luvun asianmukaisessa jaksossa säädetyt 

vähimmäisvaatimukset, pätevyys lisätään liitteessä V olevaan luetteloon. 

21. Muodolliset vaatimukset perustuvat jäsenvaltioiden välillä vallitsevaan 

luottamukseen, joka toimii perustana direktiivin 2005/36/EY oikeudelliselle 

kehykselle.4 

22. Näin ollen, jotta asiakirja olisi lääkärin peruskoulutusta koskeva ”muodollista 

pätevyyttä osoittava asiakirja” sen täytyy olla jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten antama, ja siihen on tarvittaessa liitettävä liitteessä V olevassa 5.1.1 

kohdassa mainitut todistukset (21 artiklan 1 kohdan toinen alakohta). Tässä 

yhteydessä on otettava huomioon kaksi seikkaa. 

23. Ensinnäkin, 3 artiklan 1 kohdan c) alakohdassa olevan määritelmän mukaan 

”muodollista pätevyyttä osoittava asiakirjalla ”tarkoitetaan ”[…] 

tutkintotodistuksia, todistuksia ja muita muodollista pätevyyttä osoittavia asiakirjoja 

[…] suoritetusta ammatillisesta koulutuksesta” (alleviivaus lisätty). Tämä 

määritelmä selittyy sillä, että direktiivi 2005/36/EY koskee ammatillista 

(vastakohtana akateemiselle) pätevyyttä ja pyrkii kattamaan henkilöt, jotka ovat 

päteviä ammatinharjoittajia kotijäsenvaltiossaan eli ovat suorittaneet kaikki 

tarpeelliset vaiheet päästäkseen täysin harjoittamaan ammattiaan. 

24. Toiseksi, jäsenvaltion ilmoittamat välttämättömät vaatimukset voivat ylittää 

yliopistotutkinnon omaamisen siten, että muita ”todistuksia” voidaan vaatia 

esitettäväksi. Liitteessä V olevan taulukon rakenne heijastaa tästä johtuvaa tarvetta 

kattaa eri tyyppisiä todistuksia: sarake 2 viittaa yliopistotutkintoon ja sarake 4 antaa 

mahdollisuuden lisävaatimuksiin.  

25. Siinä tapauksessa, että sarakkeessa 4 luetellaan lisävaatimuksia, ne muodostavat 

olennaisen osan vaiheista, jotka täytyy olla suoritettu kyseessä olevan ammatin 

täydeksi harjoittamiseksi. 

26. Yleislääketieteen erityiskoulutus osoitetaan liitteessä V olevassa 5.1.4 kohdassa 

luetellulla muodollista pätevyyttä osoittavalla asiakirjalla, joka ”täyttää 28 

artiklassa säädetyt koulutuksen vähimmäisvaatimukset”. 

                                                 
4  Ks. tältä osin tuomio 6.12.2018, Preindl, C 675/17, ECLI:EU:C:2018:990, 31 kohta. 
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27. Edellytyksenä pääsyyn kyseiseen koulutukseen, josta seuraa automaattisen 

tunnustamisen järjestelmän mukainen pätevyys, on että hakija on hankkinut 

asianmukaiset lääketieteen perustiedot koulutuksen aikana, johon sisältyy vähintään 

5 500 tuntia teoreettista ja käytännön opetusta (28 artiklan 1 kohta).5 Kyseisen 

edellytyksen arviointi ei ole riippuvainen siitä, onko hakijalla liitteessä V olevan 

5.1.1 kohdan mukainen muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, eikä varsinkaan 

siitä, onko hänellä kaikki siinä mainitut todistukset. 

28. Direktiivin 2005/36/EY 28 artiklan 4 kohdan mukaan edellytyksenä todistuksen 

antamiselle kyseisen koulutuksen suorittamisesta, mikä tapahtuu myöntämällä 

liitteessä V olevan 5.1.4 kohdan mukainen muodollista pätevyyttä osoittava 

asiakirja, on liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa tarkoitettu lääkärin 

peruskoulutuksesta annettu muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja. 

29. Direktiivin 2005/36/EY 28 artiklan sanamuodon mukaisesti henkilön on täytynyt 

voidakseen päästä yleislääketieteen erityiskoulutukseen suorittaa lääketieteen 

peruskoulutusohjelma, vaikka hänellä ei (vielä) olisi liitteessä V olevassa 5.1.1 

kohdassa tarkoitettua muodollista pätevyyttä osoittavaa asiakirjaa, mutta hän olettaa 

saavansa kyseisen asiakirjan. Koska muodollisten asiakirjojen myöntäminen 

kansallisten viranomaisten taholta saattaa kestää jonkin aikaa, kyseinen artikla 

vaikuttaa takaavan joustavan siirtymisen edeltävästä akateemisesta vuodesta (jonka 

aikana hankitaan lääkärin peruskoulutus) seuraavaan akateemiseen vuoteen (jolloin 

aloitetaan lisäopinnot tai erikoistumiskoulutus). 

30. Komissio katsoo, että 28 artiklan soveltamista ei kuitenkaan voida rajoittaa edellä 

mainittuihin olosuhteisiin. 

31. Kyseisen 28 artiklan 1 kohdan sanamuodosta (myös sellaisena kuin sitä on muutettu 

vuonna 2013) ilmenee, että siinä painotetaan pikemminkin aineellisen kuin 

muodollisen edellytyksen täyttymistä: edellytyksenä erityiskoulutukseen pääsyyn on 

se, että henkilö on asianmukaisen ajanjakson aikana hankkinut direktiivin mukaiset 

tiedot eli suorittanut vähintään lääketieteen peruskoulutusohjelman. 

                                                 
5  Komissio toteaa, että 28 artiklan 1 kohdan alkuperäisen sanamuodon pienellä eroavaisuudella 

verrattuna voimassa olevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20 päivänä marraskuuta 2013 
annetulla direktiivillä 2013/55/EU (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 132) muutettuun sanamuotoon ei ole 
merkitystä koulutuksen vähimmäiskeston kannalta nyt esillä olevassa tapauksessa.  
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32. Edelleen, direktiivissä 2005/36/EY annetaan mahdollisuus siihen, että 

toimivaltainen viranomainen osoittaa myöntämällään todistuksella, että hakijan 

todistus, joka ei ole liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa lueteltujen nimikkeiden 

mukainen, vastaa siinä lueteltuja todistuksia siten, että se osoittaa kyseisen 

koulutuksen sisällöllisesti vastaavan koulutukselle asetettuja vähimmäisedellytyksiä, 

ja että sen katsotaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion alueella 

vastaavan liitteessä V olevan 5.1.1 kohdan todistuksia (ks. 23 artiklan 6 kohta). 

Kyseiset todistukset toimivat direktiivin 2005/36/EY mukaisina muodollista 

pätevyyttä osoittavina asiakirjoina. Jos sen 38 artiklan 4 kohtaa tulkittaisiin 

suppeasti, kyseiset ammattihenkilöt pääsisivät yleislääkärin erityiskoulutukseen, 

mutta eivät voisi saada asianmukaista pätevyyttä koulutuksen suorittamisen jälkeen, 

koska heillä ei olisi liitteessä V olevassa 5.1.1 viitattua pätevyyttä osoittavaa 

asiakirjaa. 

33. Vastaavasti, direktiivin 2005/36/EY yleisen järjestelmän mukaista olisi suhtautua 

samalla tavoin kolmannessa maassa hankittuun lääkärin peruskoulutukseen: sen 3 

artiklan 3 kohdan mukaan, ottaen huomioon 2 artiklan 2 kohta, kyseistä koulutusta 

koskeva todistus rinnastetaan muodollista pätevyyttä osoittavaan asiakirjaan, mikäli 

jäsenvaltio, jossa ensimmäistä kertaa tapahtuva tunnustaminen tapahtui, tarkisti että 

koulutus vastasi sovittuja vähimmäisstandardeja, jotka koskevat kyseistä ammattia. 

Kyseinen säännös olisi vailla mitään käytännön merkitystä, jos kyseisessä 

tilanteessa olevalla henkilöllä ei olisi mahdollisuutta suorittaa lääketieteen 

lisäopintoja, jotka johtavat yleislääkärin toiminnan harjoittamiseksi tai muiden 

lääketieteen erikoisalojen harjoittamiseksi vaadittavaan pätevyyteen. Kansallisen 

tunnustamista koskevan päätöksen on näin ollen katsottava pätevästi vastaavan 

liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa lueteltua muodollista pätevyyttä osoittavaa 

asiakirjaa. 

34. Näin ollen komissio katsoo, että direktiivin 2005/36/EY yleinen järjestelmä sallii 

”hyväksymisen” 28 artiklan 1 kohdan merkityksessä kansallista tunnustamista 

koskevan päätöksen muodossa SEUT-sopimuksesta suoraan seuraavan 

vastavuoroista tunnustamista kokevan velvollisuuden mukaisesti, ja että kyseinen 

päätös voi myös 28 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa vastata liitteessä V olevassa 

5.1.1 kohdassa lueteltua muodollista pätevyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
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Käsiteltävänä oleva ennakkoratkaisupyyntö 

35. Lääkärin peruskoulutuksen osalta (liitteessä V oleva 5.1.1 kohta) pääsy 

harjoittamaan ammattia Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellyttää todistusta 

”Primary qualification”, jonka on myöntänyt toimivaltainen viranomainen 

[”Competent examining body”] (tässä tapauksessa: Bachelor of Medicine -todistus, 

jonka on myöntänyt The University of Edinburgh). Yhdistynyt kuningaskunta on 

myös ilmoittanut, että lisäksi tarvitaan todistus ”certificate of experience”, jotta 

henkilöllä on täysi pätevyys toimia lääkärinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

36. Komissio on ymmärtänyt, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa lääkärin 

peruskoulutusohjelmasta valmistuneella on oikeus väliaikaiseen rekisteröitymiseen 

asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kautta. Seuraava vaihe lääketieteen 

opinnoissa on kahden vuoden integroitu yleinen lääketieteellinen koulutusohjelma, 

joka kaikkien valmistuvien on suoritettava ennen erikoistumista tai 

yleislääketieteellistä lisäkoulutusta. Liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa viitattu 

todistus ‘Certificate of experience’ myönnetään kyseisen kahden vuoden 

koulutusohjelman ensimmäisen vuoden jälkeen ja samalla myönnetään oikeus 

täyteen rekisteröitymiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta (sekä oikeus tulla 

automaattiseksi tunnustetuksi lääketieteen peruskoulutuksen omaavana 

ammattihenkilönä direktiivin 2005/36 mukaisesti). 

37. Vastaavasti, jotta henkilön voidaan katsoa olevan Iso-Britannian sääntöjen mukaan 

peruskoulutuksen saanut pätevä lääkäri, ja jotta hän voi siten hyötyä direktiivin 

2005/36/EY 21 artiklan mukaisesta automaattiseen tunnustamiseen perustuvasta 

järjestelmästä, hänen on esitettävä molemmat edellä mainitut todistukset.   

38. Sitä vastoin, kyseisten todistusten puuttumisesta seuraa, että kyseinen henkilö ei ole 

direktiivin tarkoittama pätevä lääkäri, riippumatta 2 sarakkeessa luetellun 

tutkintotodistuksen saamiseksi tosiasiallisesti suoritetun koulutuksen luonteesta ja 

sisällöstä. Sillä seikalla ei ole merkitystä, sisältääkö tutkintotodistuksen 

myöntämiseen johtanut koulutusohjelma itsessään direktiivin 2005/36/EY 24 

artiklan vähimmäisvaatimukset, eikä se vaikuta jäsenvaltion vapauteen määrätä 

muita vaiheita, jotka on suoritettava kyseisessä valtiossa vaaditun ammatillisen 

koulutuksen suorittamiseksi. Direktiivi 2005/36/EY edellyttää ainoastaan, että 

ammatillista koulutusta koskeva menettely täyttää vähintään siinä säädetyt 
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edellytykset, mutta jäsenvaltiolla on vapaus olla koulutuksen suhteen 

minimivähimmäisedellytyksiä vaativampi. 

39. Edellä esitetystä seuraa, että valittaja on juuri siinä esitetyn kaltaisessa tilanteessa. 

Hänellä on 2 sarakkeessa lueteltu pätevyys, mutta hänellä ei ole vaadittua todistusta 

”certificate of experience”. Hän ei siten voi hyötyä automaattiseen tunnustamiseen 

perustuvasta järjestelmästä lääkärin ammatin harjoittamista laillistettuna 

ammattihenkilönä koskevan luvan saamiseksi Suomessa. Toisin sanoen, hänen ei 

katsota olevan vielä täysin ammatillisesti pätevä, ja siten hän ei kuulu direktiivin 

2005/36/EY soveltamisalaan, jotta hänen suorittamansa lääkärin peruskoulutus 

voitaisiin tunnustaa. 6  

40.  Näin ollen yleisen järjestelmän soveltaminen ei voi tulla kysymykseen (tai minkään 

saavutettujen oikeuksien suojaaminen). 

41. Kuten edellä on esitetty, direktiivi koskee sellaisten henkilöiden ammatillisen 

pätevyyden tunnustamista, jotka ovat päteviä ammatinharjoittajia 

kotijäsenvaltiossaan eli jotka ovat suorittaneet kaikki tarpeelliset vaiheet 

päästäkseen täysimääräisesti harjoittamaan valitsemaansa ammattia. 

42. Lopuksi, vaikuttaisi olevan tärkeää todeta, että vaikka ammatillinen harjoittelu on 

mahdollista suorittaa muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa (direktiivin 

2005/36/EY 55a artikla), siitä seikasta, että henkilö kieltäytyy käyttämästä kyseistä 

mahdollisuutta, ei voi johtaa seurauksia. Valvira kyseisen mahdollisuuteen liittyvää 

ehdotusta ei ole siten tarpeen tarkastella enempää, eikä erityisesti ole tarpeen 

kommentoida kyseisen valvotun koulutuksen ehdotettua kestoa. 

SEUT-sopimuksen mukaiset oikeudet  

43. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat 

asiakirjat, jotka asianomainen on hankkinut toisessa jäsenvaltiossa tutkiessaan 

ammatin harjoittamista koskevan luvan myöntämistä.7 

                                                 
6  Ks. samoin (koskien lakimiehiä, kyseistä ammattia koskevan lainsäädännön sääntelemänä), tuomio 

13.11.2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, kohta 45. 
7  Ks. tuomio 22.1.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, jossa viitataan tuomioihin C-340/89 

Vlassopoulou, C-319/92 Haim ja C-238/98 Hocsman. 
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44. Komissio toteaa alustavasti, että tunnustamista koskevaa velvollisuutta sovelletaan 

Unionin kansalaisten hyväksi, mitä ilmeisimmin tekemättä eroa sen suhteen, missä 

tiedot ja pätevyys on hankittu. On kuitenkin myös todettava, että käsiteltävänä 

olevassa tapauksessa kysymystä ei ole tarpeen käsitellä enempää. Sillä seikalla, että 

tutkintotodistuksen myönsi Yhdistynyt kuningaskunta ei nimittäin ole vaikutusta 

tapauksen arviointiin: tutkintotodistus (joka luonteensa mukaisesti rajoittuu 

osoittamaan menneitä tapahtumia eli koulutuksen menestyksellisen seuraamisen, ja 

jolla ei siltä kannalta ole tulevaisuuteen suuntaavaa merkitystä) oli myönnetty, 

tunnustamista koskeva hakemus oli tehty ja ensimmäisen asteen tuomioistuin oli 

myös jo antanut asiasta ratkaisunsa ennen siirtymäkauden päättymistä. Kansallista 

tuomioistuinta pyydetään siten harkitsemaan, voiko viranomainen kieltäytyä 

tunnustamasta Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää tutkintotodistusta 

kyseisenä ajankohtana sovelletun oikeuden nojalla. 

45. Kyseisenä ajankohtana unionin oikeutta, nimenomaisesti SEUT-sopimuksen 45 ja 

49 artiklaa, sovellettiin myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisen unionin 

oikeuden perusteella jäsenvaltioiden on ammatinharjoittamista koskevaa 

lupahakemusta tutkiessaan otettava huomioon toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt 

tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat 

ja niiden on noudatettava ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevia 

velvollisuuksiaan, silloinkin kun kyseessä olevan ammatin tutkintotodistusten 

vastavuoroisesta tunnustamisesta on annettu toissijaista oikeutta, ja myös 

tilanteessa, jossa kyseessä oleva henkilö, jolla on tutkintotodistus alalta, jota koskee 

vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu direktiivi, ei kykene, mistä tahansa syystä, 

hyödyntämään direktiiviin sisältyvää tunnustamismekanismia, koska hän ei täytä 

sen soveltamisen edellytyksiä.8 

46. Vastaanottajavaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on näin ollen 

toimiakseen SEUT-sopimuksen 45 ja 49 artiklan mukaisesti sallittava hakijan 

osoittaa hankkimansa tiedot. Hakemusta tutkiessaan jäsenvaltio voi kuitenkin ottaa 

huomioon ne objektiiviset erot, jotka koskevat lähtövaltiossa kyseessä olevaan 

ammattiin liittyviä oikeussääntöjä, ja se voi erityisesti arvioida, ovatko hakijan 

                                                 
8  Ks. tuomio 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, jossa viitataan tuomioihin C-340/89 

Vlassopoulou, C-319/92 Haim ja C-238/98 Hocsman. 
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tiedot ja kokemus riittäviä siihen verrattuna, mitä kyseisen ammatin harjoittamisen 

ryhtymiseen vaaditaan sen alueella.9 

47. On tärkeää korostaa viimeksi mainittua ja selventää sitä seuraavasti: tutkiessaan 

tunnustamista koskevaa pyyntöä SEUT-sopimuksen 45 ja 49 artiklan mukaisesti 

vastaanottajana olevalla jäsenvaltiolla on oikeus suorittaa hakijan kelpoisuutta 

[qualification] pidemmälle menevä tutkinta, tutkia koulutuksen yksityiskohtaista 

sisältöä ja soveltaa omia (mahdollisesti korkeatasoisempia) vaatimuksiaan 

esimerkiksi korvaavien toimenpiteiden kautta.10 

48. Toisaalta, mikäli ja siinä määrin kuin ulkomailla hankitun kelpoisuuden 

[qualification] osoittamat tiedot ja koulutus vastaavat vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa vaadittuja tietoja ja koulutusta kyseisen valtion toimivaltaisten 

viranomaisten täytyy tunnustaa nämä tosiseikat ja ottaa ne päätöksessään huomioon. 

49. Tältä osin on asianmukaista tarkastella tosiseikkoja sellaisina kuin ne on esitetty 

ennakkoratkaisupyynnössä. 

50. Valittaja haki oikeutta harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna 

ammattihenkilönä. Komissio on ymmärtänyt, että toimivaltainen viranomainen 

(Valvira) myöntää Suomessa luvan toimia laillistettuna lääkärinä kuusi vuotta 

kestävän lääkärin peruskoulutuksen jälkeen, jos kyseinen peruskoulutus (johon 

viitataan direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa) on suoritettu 

suomalaisessa yliopistossa.11 

51. Jos hakemuksen tarkoituksena oli yksinkertaisesti saada oikeus harjoittaa ammattia 

kyseisellä perustasolla, se muodostaa standardin, johon toimivaltaisen viranomaisen 

olisi tullut SEUT-sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien perusteella verrata 

hakijan hakemusta. Kuitenkin, sen perusteella, että tosiseikoista ilmenee hakijan 

                                                 
9  Ks. samoin tuomio 13.11.2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, 57 kohta. 
10  Edelleen, epäilyksien hälventämiseksi on todettava, että kyseisten toimenpiteiden on oltava 

oikeasuhtaisia, mutta niitä ei rajoiteta direktiivin 2005/36/EY 14 artiklassa. 
11  Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) 4 §, sellaisena kuin sitä on muutettu 1 paivana 

toukokuuta 2011 voimaan tulleella lailla 312/2011, kuuluu seuraavasti: ”Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin 
ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä”. Lain 4 §:ää on myöhemmin muutettu 1 paivana helmikuuta 
2015 voimaan tulleella lailla 1355/2014, joka kuuluu seuraavasti.”Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut yliopistolaissa (558/2009) 
tarkoitetussa yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, 
oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä”. 
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halukkuus suorittaa kolme vuotta kestävä yleislääketieteen erityiskoulutus, hakemus 

saattaa myös olla tehty (tai toimivaltainen viranomainen saattaa olla ymmärtänyt sen 

olevan tehty) direktiivin 2005/36/EY 28 artiklan soveltamiseksi. 

52. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa tunnustamista koskevan pyynnön 

tavoite. Komissio tarkastelee jäljempänä kumpaakin vaihtoehtoa. 

Peruskoulutukseen perustuva ammatinharjoittamisoikeuden kansallinen 

tunnustaminen 

53. Tuomioistuin on painottanut, että sijoittautumisvapauden harjoittamiseen vaikuttaa 

kielteisesti, jos kansallisen lain perusteella henkilön jo hankkimia tietoja ja taitoja ei 

hyväksytä, ja sen vuoksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on suoritettava 

arvio hankituista tiedoista ja niiden vastaavuudesta.12 Kyseiset tiedot on arvioitava, 

vaikka henkilö ei olisi vielä saanut oikeutta harjoittaa ammatillista toimintaa 

kotijäsenvaltiossa.13 

54. Jos tietoja ja ammatillista koulutusta koskeva vertaileva arviointi johtaa päätelmään, 

jonka mukaan tunnustamista hakevan henkilön tiedot ja koulutus ovat 

vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen oikeuden mukaisia, kyseisen jäsenvaltion on 

tunnustettava, että ammattipätevyys on kansallisen lain mukainen ja myönnettävä 

sen osoittava asiakirja. Jos toisaalta vertailusta käy ilmi, että niin ei ole, 

vastaanottavalla jäsenvaltiolla on oikeus vaatia henkilöä osoittamaan, että hän on 

hankkinut puuttuvat tiedot ja pätevyyden. 

55. Kun kyseisen henkilön tiedot eroavat olennaisesti kansallisen lain vaatimista, 

vastaanottava jäsenvaltio voi soveltaa korvaavia toimenpiteitä. Kyseisten 

toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia, mutta niille ei aseteta rajoituksia direktiivin 

2005/36/EY 14 artiklassa. 

56. Toimivaltainen viranomainen vaikuttaa tarjonneen valittajalle nyt esillä olevassa 

tapauksessa mahdollisuutta (ennakkoratkaisupyynnössä viitattu ”mahdollisuus b)”) 

työskennellä kolme vuotta Suomessa pätevöityneen lääkärin valvonnassa, 

edellytyksenä suorittaa kolmen vuoden mittaiset opinnot yleislääketieteen 

                                                 
12  Ks. Vlassopoulou, viitattu edellä, 15 ja 20 kohta. 
13  Tuomio 13.11.2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, 57-71 kohta. 
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erityiskoulutuksessa.14 Ottaen huomioon, että korvaavia toimenpiteitä voidaan 

soveltaa ainoastaan silloin kun vertaileva arviointi on johtanut päätelmään, jonka 

mukaan olennaisia eroja on olemassa, toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa 

suhteettomalta: Ensinnäkin, kyseisen vaatimuksen asettaminen ei voi perustua 

ainoastaan siihen tosiseikkaan, että valittajalla ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan 

koulutusjärjestelmässä myönnettyä todistusta ’Certificate of experience’. Toiseksi, 

vetoaminen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:ään vaikuttaa 

virheelliseltä: sellaisen säädöksen hyväksyminen, jota sovelletaan kaikkiin 

hakijoihin, joilla on todistus ’Primary qualification’, mutta ei ammatillista 

kokemusta ei toteuta oikeuskäytännön edellyttämää jokaisen hakijan kohdalla 

suoritettavaa tapauskohtaista arviointia heidän tiedoistaan ja pätevyydestään. Se 

seikka, että kyseinen sääntö on suhteellisen korkeatasoinen, siten että kaikissa 

tapauksissa edellytetään ammatin harjoittamista kolmen vuoden ajan ainoastaan 

Suomessa pätevöityneen ammattilaisen valvomana, ainoastaan vahvistaa säännön 

suhteetonta luonnetta. Kolmanneksi, se että vaihtoisesti vaaditaan valittajan 

suorittavan kolmen vuoden mittaisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen ei 

mahdollista sen arviointia, onko tosiasiallisesti suoritetun koulutuksen ja 

suomalaisen koulutusohjelman välillä eroavaisuuksia, ja jos on, niin missä 

laajuudessa. 
                                                 
14  Valviran 3.11.2016 tekemä päätös vaikuttaa olevan seurausta lakiin terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (jäljempänä ammattihenkilölaki) tehdystä, 30.12.2015 voimaan tulleesta 6 a §:ää 
koskeneesta lainmuutoksesta (1659/2015): sen mukaan Valvira myöntää hakemuksesta itse 
määrääminsä ehdoin oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena henkilölle, joka on aloittanut lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 2012 
sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on 
tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen, ja joka on suorittanut siellä lääkärin 
perustutkinnon. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään kolmen vuoden määräajaksi. Valvira voi 
perustellusta syystä pidentää määräaikaa. Valvira voi myös myöntää hakemuksesta hakijalle oikeuden 
harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa itsenäisesti, kun hakija on toiminut 1 momentissa säädetyn ajan 
Valviran määrittelemien ehtojen mukaisesti lääkärin tehtävissä. Edelleen, kyseisen lain tällä hetkellä 
voimassa oleva 6a §, sellaisena kuin sitä on muutettu 16.6. 2017 voimaan tulleella lailla (2017/347), 
kuuluu seuraavasti (Lääkärin perustutkinnon toisessa EU- tai ETA-valtiossa suorittaneen oikeus 
harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa eräissä tapauksissa): ”Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä kirjallisesti nimetyn, kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun 
laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä henkilölle, joka on 
suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin 
ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun 
suorittaminen. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään kolmen vuoden määräajaksi. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi perustellusta syystä pidentää kolmen vuoden määräaikaa.[…] 
Jos hakija on aloittanut 1 momentissa tarkoitetut lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 
2012 ja hän on toiminut 1 momentissa säädetyn ajan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
määrittelemien ehtojen mukaisesti lääkärin tehtävissä, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto myöntää hakemuksesta hakijalle oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa 
itsenäisesti.” Hakijan tilanteen kannalta laki ei siten ole muuttunut olennaisesti. 
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57. Vastaanottajavaltio voi soveltaa omia, mahdollisesti korkeatasoisempia 

vaatimuksiaan, mutta se ei voi edellyttää maahan muuttavilta ammattihenkiloilta 

enempää kuin se edellyttää omilta ammattihenkiloiltaan. 

58. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tullut tehdä päätös, jossa se arvioi Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa suoritetulla kuuden vuoden lääketieteen peruskoulutuksella 

hankittujen tiedon ja pätevyyden tunnustamista koskevaa hakemusta suhteessa 

niihin Suomessa järjestetyllä kuuden vuoden koulutusohjelmalla hankittaviin 

tietoihin ja pätevyyteen, joiden perusteella valmistuneille myönnetään lupa 

harjoittaa yleislääkärin ammattia. 

59. Lopuksi komissio huomauttaa, että kyseessä oleva päätös ei vastaa vastaanottavan 

jäsenvaltion myöntämää muodollista pätevyyttä osoittavaa asiakirjaa. Toisin sanoen 

pääasiassa valittajana olevan henkilön ei ole mahdollista (olettaen, että hän saa 

kyseisen päätöksen) vaatia kyseisen päätöksen perusteella automaattista 

tunnustamista Suomessa pätevöityneenä ammattihenkilönä. 

Pääsy yleislääketieteen erityiskoulutukseen 

60. Komissio toteaa ensinnäkin, että valittajalle on ilmeisesti tarjottu mahdollisuutta 

osallistua yleislääketieteen erityiskoulutusta, mikä on poissulkenut erikoistumisen 

millekään muulle erikoisalalle. Vaikuttaa itsestään selvältä, että on suhteetonta 

asettaa hakijalle, joka haluaa opiskella esimerkiksi kirurgiaa, sitä edeltävä vaatimus 

suorittaa toista lääketieteen alaa (yleislääketiede) koskeva erityiskoulutus. 

Jäljempänä esitettävät huomiot perustuvat näin ollen olettamukselle, että 

toimivaltaisen viranomaisen tekemään tarjoukseen vaikutti hakijan halu jatkaa 

opintojaan kyseisellä erikoisalalla. 

61. Yleislääketieteen erityiskoulutukseen pääsystä säädetään direktiivin 20005/36/EY 

29 artiklassa. Pääsyn edellytyksenä on, että hakija on hankkinut asianmukaiset 

lääketieteen perustiedot, jotka muodostuvat vähintään 5 500 tunnista teoreettista ja 

käytännön opetusta. 

62. Kyseisen edellytyksen täyttyminen ei riipu siitä, onko hakijalla liitteessä V olevassa 

5.1.1 kohdassa lueteltu muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, ja erityisesti sen 

täyttyminen ei riipu siitä, onko hakijalla kaikki siinä luetellut todistukset. 

Suomalaisella toimivaltaisella viranomaisella oli näin ollen mahdollisuus arvioida 

tunnustamista koskevan pyynnön yhteydessä, täyttikö The University of 



18 
 

Edinburghin myöntämä tutkinto (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) 

kyseisen edellytyksen. Ennakkoratkaisupyynnössä esitettyjen tietojen perusteella ei 

ole selvää, tekikö toimivaltainen viranomainen siihen liittyvän päätöksen. 

Kuitenkin, koska kyseessä oleva koulutus johtaa direktiivissä 2005/36/EY 

tarkoitetun muodollista pätevyyttä osoittavan asiakirjan myöntämiseen, ja koska 

toimivaltaiset viranomaiset eivät voi ottaa huomioon asiakirjoja, jotka eivät ole 

direktiivissä säädettyjen koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia, on 

oletettava, että tarjotessaan hakijalle aloituspaikan kyseisellä kurssilla 

toimivaltainen viranomainen oli tarkistanut, että hän oli suorittanut direktiivin 24 

artiklan 2 kohdassa viitatun lääkärin peruskoulutuksen direktiivin 28 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetulla tavalla.  

63. Valittajan suorittama koulutus oli näin ollen direktiivin 2005/36/EY 28 artiklassa 

viitattua koulutusta. Kyseisen koulutuksen menestyksellinen suorittaminen johtaa 

liitteessä V olevassa 5.1.4 kohdassa luetellun muodollista pätevyyttä osoittavan 

asiakirjan myöntämiseen. Yleislääkärin ammatin harjoittamiseen ei ole mahdollista 

myöntää pääsyä muutoin kuin jokaisen valtion osalta liitteessä V olevassa 5.1.4 

kohdassa lueteltujen pätevyyksien nojalla, ja siten vastaavasti siinä lueteltujen 

pätevyydestä annettujen todistusten täytyy osoittaa ammatillinen koulutus, joka 

vastaa direktiivin asiaankuuluvia vaatimuksia.  

64. Edellä esitetty kanta on unionin tuomioistuimen nimenomaisesti vahvistama. 

Tuomioistuin katsoi asiassa Tennah-Durez, että (direktiiviä 2005/36/EY edeltävän) 

direktiivin yhdenmukaistaminen merkitsee sitä, ”etteivät jäsenvaltiot voi luoda 

sellaista lääkärin tutkintojen ryhmää […] johon kuuluvia tutkintoja ei siis voitaisi 

vastavuoroisesti tunnustaa”, ja että ”on siis mahdotonta, että jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen käyttäisi myöntämässään lääkärin 

tutkintotodistuksessa mainintaa, jonka mukaan kyseisen tutkintotodistuksen 

haltijaan ei voitaisi soveltaa direktiivillä […] perustettua automaattista 

tunnustamisjärjestelmää” esimerkiksi sen vuoksi, että kyseisen todistuksen 

myöntämiseen johtanut koulutus ei vastannut kyseisessä direktiivissä asetettuja 

edellytyksiä.15 

65. Näin ollen, kun pätevyys on lueteltu liitteessä V, todistuksen myöntävän 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että todistuksen 

                                                 
15  Tuomio 19.06.2003, Tennah-Durez, C-110/01, EU:C:2003:357, 54 ja 55 kohta. 
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myöntämiseen johtavat koulutusvaatimukset ovat sekä laadullisesti että määrällisesti 

täysin direktiivin 2005/36/EY standardien mukaisia. 

66. Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvä lausuma, jonka 

mukaan valittajan suorittamaa koulutusta ei voida muissa jäsenvaltioissa 

automaattisesti tunnustaa lääkärin pätevyyden antavaksi koulutukseksi, on 

perusteeton.  

67. Direktiivin 2005/36/EY 21 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”Jokaisen 

jäsenvaltion on yleislääkärin toiminnan harjoittamiseksi 

sosiaaliturvajärjestelmänsä piirissä tunnustettava liitteessä V olevassa 5.1.4 

kohdassa tarkoitetut muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka on annettu 

jäsenvaltioiden kansalaisille muissa jäsenvaltioissa ja jotka täyttävät 28 artiklassa 

säädetyt koulutuksen vähimmäisvaatimukset.”. 

68. Ainoaksi kysymykseksi jää siten, pitäisikö 28 artiklan 4 kohtaa tulkita suppeasti, ja 

sulkea yleislääketieteen erityiskoulutukseen pääsy henkiloilta, jotka eivät voi 

kyseisen koulutuksen aikana varmistaa, että heille myönnetään liitteessä V olevassa 

5.1.1 kohdassa lueteltu muodollisen pätevyyden osoittava asiakirja. Kuten edellä on 

todettu, sellainen rajoittava tulkinta vaikuttaa olevan direktiivin yleisen järjestelmän 

vastainen ja vaikeuttavan ammattihenkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan 

tavoitteen toteutumista. 

69. Edelleen, jos pitäydytään kyseisessä rajoittavassa tulkinnassa, toimivaltainen 

viranomaisella ei ollut oikeutta tarjota ennakkoratkaisupyynnössä viitattua 

“vaihtoehtoa b)” ja ainoa mahdollisuus valittajan tilanteen kaltaisissa olosuhteissa 

olevalle henkilölle suorittaa yleislääketieteen erityiskoulutus olisi ensin saada 

liitteessä V olevassa 5.1.1 kodassa lueteltu todistus ’Certificate of experience’ (joko 

palaamalla täydentämään koulutus kotijäsenvaltiossa, tai direktiivin 2005/36/EY 

55a artiklan mukaisen ulkomailla suoritetun harjoittelun kautta). 

70. Edellä esitetystä seuraa, että henkilöä ei voi velvoittaa suorittamaan direktiivin 55a 

artiklassa viitattua koulutusta. Kyseisellä valinnalla ei ole vaikutusta muihin 

direktiivistä tai SEUT-sopimuksesta johtuviin oikeuksiin. 

71. Tilanteessa, jossa henkilö hakee kansallista tunnustamista koskevaa päätöstä, 

asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki todistukset 

ja muut muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat vertaamalla niiden osoittamia 
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erityisiä tietoja ja taitoja sekä kokemusta kansallisen lainsäädännön edellyttämiin 

tietoihin ja pätevyyteen. Jos ulkomailla hankitun pätevyystodistuksen osoittamat 

tiedot ja koulutus vastaavat hakemuksen kohteena olevassa vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa edellytettyä, sen toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava tämä 

seikka ja tehtävä asianmukainen päätös. Jos todistuksilla osoitetut tiedot ovat 

puutteellisia, hakemuksen kohteena olevan vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisella viranomaisella on oikeus, suhteellisuusperiaatteen huomioon ottaen, 

vaatia kyseistä henkilöä hankkimaan asianmukaiset tiedot, esimerkiksi 

lisäkoulutuksella tai valvotulla harjoittelulla. 

72. Tilanteessa, jossa henkilö hakee direktiivin 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

lääketieteen peruskoulutuksen hyväksyntää tullakseen hyväksytyksi 

yleislääketieteen erityiskoulutukseen, kyseisen edellytyksen täyttyminen ei riipu 

siitä, onko hakijalla esittää liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa lueteltu muodollista 

pätevyyttä osoittava asiakirja. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen menestyksellinen 

suorittaminen johtaa liitteessä V olevan 5.1.4 kohdan mukaisen muodollista 

pätevyyttä osoittavan asiakirjan myöntämiseen. 

4. PÄÄTELMÄ 

73. Komissio ehdottaa kunnioittavasti, että unionin tuomioistuin antaisi 

ennakkoratkaisupyynnössä esitettyihin kysymyksiin seuraavan vastauksen: 

1. Jos henkilö ei kuulu direktiivin 2005/36(EY) soveltamisalaan, koska 

hänellä ei ole sen liitteessä V olevassa 5.1.1 kohdassa mainittua 

todistusta, SEUT-sopimuksen 45 ja 49 artiklaa on tulkittava siten, että ne 

estävät vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista 

myöntämästä kansallisen lainsäädännön, kuten ammattihenkilölain, 

jonka tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta ja 

terveydenhuoltopalvelujen laatua, nojalla henkilölle oikeutta harjoittaa 

lääkärin ammattia kolmen vuoden rajoitetun ajan ja sillä rajoituksella, 

että kyseinen henkilö saa harjoittaa toimintaa vain laillistetun lääkärin 

ohjauksessa ja valvonnassa ja että hänen on suoritettava kolmen vuoden 

erikoislääkärikoulutus yleislääketieteen alalla saman ajanjakson aikana 

saadakseen luvan harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti. Sillä seikalla 

ei ole merkitystä tämän päätelmän kannalta, että henkilölle tarjottiin 
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vaihtoehtoisesti mahdollisuus suorittaa direktiivin 2005/36(EY) 55 a 

artiklassa tarkoitettu ammatillinen harjoittelu. 

2. Jos henkilöllä ei ole esittää todistusta sellaisen ammatillisen harjoittelun 

suorittamisesta, joka vaaditaan ammatin täysimääräiseksi 

harjoittamiseksi kotijäsenvaltiossa, direktiivin 2005/36/EY 28 artiklan 1 

kohdan mukainen suoritetun lääkärin peruskoulutuksen hyväksyntä 

yleislääketieteen peruskoulutukseen pääsemiseksi voidaan silti myöntää. 

Kyseisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen menestyksellinen 

suorittaminen johtaa direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevan 5.1.4 

kohdan mukaisen muodollista pätevyyttä osoittava asiakirjan 

myöntämiseen.   
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