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UTKAST 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av vete-

rinäryrket och 7 och 37 § i universitetslagen 

 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om utövning av veterinäryrket och universitetslagen ändras. Syftet är 
att reformera bestämmelserna om specialiseringsutbildning för veterinärer i enlighet med de riksomfattande 
riktlinjerna för utvecklande av specialiseringsutbildningarna. Enligt förslaget ska specialveterinärutbildningen 
i fortsättningen inte vara en utbildning som leder till examen, utan en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning efter 
universitetsexamen. Genom den föreslagna ändringen överförs det allmänna styrningsansvaret för utbild-
ningen från undervisnings- och kulturministeriet till jord- och skogsbruksministeriet samt stärks universitetens 
roll i styrningen av innehåll och kvalitet i utbildningen. Enligt förslaget upphävs i universitetslagen bestäm-
melserna om yrkesinriktade påbyggnadsexamina vid universiteten, som i nuläget tillämpas endast på special-
veterinärexamen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2023. 
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Kläm  

 

Lagförslaget kan enligt regeringens uppfattning godkännas i vanlig lagstiftningsordning.   

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 32, 40 och 42 §, sådana de lyder, 32 § i lagarna 

301/2006 och 1087/2010, 40 § i lag 1484/2009 samt 42 § delvis ändrad i lagarna 301/2006 och 

1094/2007, samt 

fogas till 39 §, sådan den lyder i lag 29/2021, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 41 b § som följer: 

32 § 

Veterinärregister 

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som anges i denna lag för Livsmedelsverket register över dem som 

utövar veterinäryrket. När en utövare av veterinäryrket antecknas i veterinärregistret ger Livsmedelsver-

ket utövaren ett identifikationsnummer. 

Uppgifter som ska föras in i registret är 

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om even-

tuell specialveterinärutbildning i fråga om utövare av veterinäryrket, 

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om 

utövare av veterinäryrket, 

3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva ve-

terinäryrket, 

4) tid under vilken en person med stöd av 7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket, 

5) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinär-

tjänster, 

6) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och 

7) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket. 

Livsmedelsverket kan i veterinärregistret föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av tillsynsuppgif-

terna enligt denna lag och som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veteri-

näryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning. 

Dessa uppgifter kan i likhet med uppgifterna enligt 2 mom. föras in i registret även om beslutet i respek-

tive fall inte vunnit laga kraft. Dessutom kan Livsmedelsverket i veterinärregistret föra in andra än i 

2 mom. 1 punkten nämnda uppgifter om avlagd påbyggnadsutbildning. 

39 § 

Ändringssökande 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av ett universitet finns i universitetslagen (558/2009). 

 



4 
 

 

40 § 

Rätt att få uppgifter 

Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken har rätt att trots sekretessbestämmelserna av statliga och 

kommunala myndigheter, en samkommuns myndigheter, andra offentligrättsliga samfund samt apotek 

och läkemedelspartiaffärer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som är nödvändiga 

för att uppgifterna enligt denna lag ska kunna utföras. 

41 b § 

Specialveterinärutbildning 

Specialveterinärutbildning är utbildning avsedd för veterinärer som redan har varit yrkesverksamma med 

syftet att fördjupa veterinärens kompetens och expertis inom en viss specialitet samt att säkerställa ex-

pertisen inom specialiteterna i servicesystemet inom veterinärområdet och i andra uppgifter som lämpar 

sig för veterinärer. 

Specialveterinärutbildningen ordnas av Helsingfors universitet. Universitetet antar de studerande och be-

slutar om grunderna för antagningen av studerande. Till utbildningen kan antas en person som i Finland 

har fått rätt att vara verksam som legitimerad veterinär och som i minst ett år efter att ha förvärvat en så-

dan veterinärkompetens som förutsätts för legitimation har varit verksam i uppgifter som lämpar sig för 

specialiteten. Specialveterinärutbildningen ordnas som utbildningsprogram, vars målsatta tid vid studier 

på heltid är tre år. I fråga om studerandens rätt att räkna sig till godo eller ersätta studier gäller vad som 

föreskrivs i 44 § 3 mom. i universitetslagen. 

Närmare bestämmelser om specialveterinärutbildningens mål, studiernas uppbyggnad, utbildningspro-

grammen, det intyg som utfärdas över utbildningen och övriga grunder för studierna utfärdas genom för-

ordning av jord- och skogsbruksministeriet. 

42 § 

Rätt att använda beteckningen specialveterinär 

En veterinär har rätt att använda beteckningen specialveterinär, om han eller hon har avlagt den special-

veterinärutbildning som avses i 41 b § eller en genom förordning föreskriven specialveterinärexamen 

eller om Livsmedelsverket har beviljat veterinären denna rätt på basis av kompetens som förvärvats ut-

omlands.  

Livsmedelsverket fattar i de fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer beslut om 

den rätt att vara verksam som specialveterinär som följer av en utomlands förvärvad specialveterinär-

kompetens på det sätt som föreskrivs i den lagen.  

Rätt att vara verksam som specialveterinär kan Livsmedelsverket i andra fall än de som avses i 2 mom. 

bevilja personer som någon annanstans än i Finland har avlagt en utbildning som motsvarar specialvete-

rinärutbildning. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden i Finland har avlagt erforder-

liga kompletterande studier inom området för veterinärmedicin. Närmare bestämmelser om de komplet-

terande studierna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  

____________ 
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Denna lag träder i kraft den                 20  . 

Denna lag inverkar inte på sådan rätt att använda beteckningen specialveterinär som förvärvats i enlighet 

med de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. 

De ansökningar om erkännande av specialveterinärkompetens som är anhängiga när denna lag träder i 

kraft behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om sökanden före ikraftträdandet 

har ålagts kompensationsåtgärder eller kompletterande studier.  
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2. 

 

Lag 

om ändring av 7 och 37 § i universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

upphävs i universitetslagen (558/2009) 37 § 7 och 8 mom., sådana de lyder i lag 1172/2014, och 

ändras 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1172/2014 och 1367/2018, som följer: 

7 § 

Examina och övrig utbildning samt examensstruktur 

Vid universiteten kan avläggas lägre och högre högskoleexamina samt vetenskapliga och konstnärliga 

påbyggnadsexamina. Universiteten kan också ordna specialiseringsutbildning, utbildning som innehåller 

examensdelar i form av fortbildning, öppen universitetsundervisning eller i övrigt som fristående studier 

samt annan fortbildning.  

Högre högskoleexamen avläggs efter lägre högskoleexamen eller motsvarande utbildning. En utbildning 

som leder till högre högskoleexamen kan också inom de områden om vilka det föreskrivs genom förord-

ning av statsrådet ordnas så att lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen, om det är ändamålsenligt 

med avseende på de yrkesmässiga kraven inom utbildningsområdet. En vetenskaplig och en konstnärlig 

påbyggnadsexamen avläggs efter en högre högskoleexamen eller efter en annan utbildning på motsva-

rande nivå. 

Närmare bestämmelser om examina som kan avläggas vid universiteten, målen för examina, studiernas 

uppläggning och andra grunder för studierna samt vilka examina som kan avläggas vid de olika universi-

teten (utbildningsansvar) utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfär-

das det bestämmelser om vilken ställning högskoleexamina som avläggs vid universiteten har i högsko-

leexamenssystemet. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet, som bereds i samarbete 

med universiteten, utfärdas det bestämmelser om den närmare fördelningen av utbildningsansvaret mel-

lan universiteten.  

____________ 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 

En studerande, som före ikraftträdandet av denna lag har inlett en utbildning som leder till specialveteri-

närexamen som avläggs som yrkesinriktad påbyggnadsexamen, kan avlägga examen eller övergå till att 

avlägga specialveterinärutbildning enligt 41 b § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000). Stu-

deranden övergår dock till att avlägga specialveterinärutbildningen, om han eller hon inte har avlagt exa-

men senast den 31 juli 2027. Universitetet beslutar om arrangemangen i samband med övergången. Stu-

deranden kan vid övergången räkna sig till godo de studieprestationer som ingått i den utbildning som 

leder till examen. På de studerande som fortsätter att avlägga examen tillämpas de bestämmelser som 

gällde vid ikraftträdandet av denna lag.   
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Bilaga 

Parallelltexter 

 

1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 32, 40 och 42 §, sådana de lyder, 32 § i lagarna 

301/2006 och 1087/2010, 40 § i lag 1484/2009 samt 42 § delvis ändrad i lagarna 301/2006 och 

1094/2007, samt 

fogas till 39 §, sådan den lyder i lag 29/2021, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 41 b § som följer: 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 

 
32 § 

Veterinärregister 

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som 
anges i denna lag för Livsmedelssäkerhetsver-
ket register över dem som utövar veterinäryr-
ket. När en utövare av veterinäryrket anteck-
nas i veterinärregistret ger Livsmedelssäker-
hetsverket utövaren ett identifikationsnum-
mer. 

Uppgifter som ska föras in i registret är 
1) namn, personbeteckning, identifikations-

nummer, legitimationsdatum och information 
om eventuell specialveterinärexamen i fråga 
om utövare av veterinäryrket, 

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt 
verksamhet som självständig yrkesutövare i 
fråga om utövare av veterinäryrket, 

3) tid under vilken en veterinärmedicine stu-
derande med stöd av 7 § har rätt att temporärt 
utöva veterinäryrket, 

4) tid under vilken en person med stöd av     
7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryr-
ket, 

5) tid under vilken en utövare av veteri-
näryrket med stöd av 8 § temporärt tillhanda-
håller veterinärtjänster, 

 
32 § 

Veterinärregister 

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som 
anges i denna lag för Livsmedelsverket regis-
ter över dem som utövar veterinäryrket. När 
en utövare av veterinäryrket antecknas i vete-
rinärregistret ger Livsmedelsverket utövaren 
ett identifikationsnummer. 

 
Uppgifter som ska föras in i registret är 
1) namn, personbeteckning, identifikations-

nummer, legitimationsdatum och information 
om eventuell specialveterinärutbildning i 
fråga om utövare av veterinäryrket, 

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt 
verksamhet som självständig yrkesutövare i 
fråga om utövare av veterinäryrket, 

3) tid under vilken en veterinärmedicine stu-
derande med stöd av 7 § har rätt att temporärt 
utöva veterinäryrket, 

4) tid under vilken en person med stöd av 
7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryr-
ket, 

5) tid under vilken en utövare av veteri-
näryrket med stöd av 8 § temporärt tillhanda-
håller veterinärtjänster, 
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6) temporär begränsning eller temporärt för-
bjudande av rätten att utöva yrket, och 

7) tills vidare gällande begränsning eller för-
bjudande av rätten att utöva yrket. 

Livsmedelssäkerhetsverket kan i veterinär-
registret föra in uppgifter som förutsätts av 
skötseln av tillsynsuppgifterna enligt denna 
lag och som gäller varning eller bötes- eller 
fängelsestraff som en utövare av veterinäryr-
ket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning 
samt avsättning eller skiljande från tjänsteut-
övning. Dessa uppgifter kan i likhet med upp-
gifterna enligt 2 mom. föras in i registret även 
om beslutet i respektive fall inte vunnit laga 
kraft. 

 
 
 
 

6) temporär begränsning eller temporärt för-
bjudande av rätten att utöva yrket, och 

7) tills vidare gällande begränsning eller för-
bjudande av rätten att utöva yrket. 

Livsmedelsverket kan i veterinärregistret 
föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av 
tillsynsuppgifterna enligt denna lag och som 
gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff 
som en utövare av veterinäryrket tilldelats el-
ler ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning 
eller skiljande från tjänsteutövning. Dessa 
uppgifter kan i likhet med uppgifterna enligt 
2 mom. föras in i registret även om beslutet i 
respektive fall inte vunnit laga kraft. Dessu-
tom kan Livsmedelsverket i veterinärregistret 
föra in andra än i 2 mom. 1 punkten nämnda 
uppgifter om avlagd påbyggnadsutbildning. 

 

 

 
39 § 

Ändringssökande 

-------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

40 § 

Rätt att få uppgifter 

Livsmedelssäkerhetsverket och regionför-
valtningsverken har rätt att utan hinder av sek-
retessbestämmelserna av statliga och kommu-
nala myndigheter, en samkommuns myndig-
heter, andra offentligrättsliga samfund samt 
apotek och läkemedelspartiaffärer på begäran 
avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar 
som behövs för att uppgifterna enligt denna 
lag ska kunna utföras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 § 

Ändringssökande 

-------------------------------------------------- 
Bestämmelser om sökande av ändring i ett be-

slut av ett universitet finns i universitetslagen 
(558/2009). 

 
 

40 § 

Rätt att få uppgifter 

Livsmedelsverket och regionförvaltningsver-
ken har rätt att trots sekretessbestämmelserna av 
statliga och kommunala myndigheter, en sam-
kommuns myndigheter, andra offentligrättsliga 
samfund samt apotek och läkemedelspartiaffä-
rer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar 
och utredningar som är nödvändiga för att upp-
gifterna enligt denna lag ska kunna utföras. 

 
 

41 b § 

Specialveterinärutbildning 

Specialveterinärutbildning är utbildning av-
sedd för veterinärer som redan har varit yrkes-
verksamma med syftet att fördjupa veterinärens 
kompetens och expertis inom en viss specialitet 
samt att säkerställa expertisen inom speciali-
teterna i servicesystemet inom veterinärområ-
det och i andra uppgifter som lämpar sig för ve-
terinärer. 

Specialveterinärutbildningen ordnas av 
Helsingfors universitet. Universitetet antar de 
studerande och beslutar om grunderna för an-
tagningen av studerande. Till utbildningen kan 
antas en person som i Finland har fått rätt att 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

42 § 

Rätt att vara verksam som specialveterinär 

 
Om veterinärers specialisering bestäms ge-

nom förordning. Endast veterinärer som upp-
fyller de behörighetsvillkor för specialisering 
om vilka bestäms genom förordning har rätt 
att uppge sig vara specialveterinärer. 

 
 
 
Livsmedelssäkerhetsverket fattar i de fall 

som omfattas av lagen om erkännande av yr-
keskvalifikationer beslut om den rätt att vara 
verksam som specialveterinär som följer av en 
utomlands förvärvad specialveterinärkompe-
tens på det sätt som bestäms i den nämnda la-
gen.  

Rätt att vara verksam som specialveterinär 
kan Livsmedelssäkerhetsverket i andra fall än 
de som avses i 2 mom. bevilja personer som 
någon annanstans än i Finland har avlagt en 
examen som motsvarar specialveterinärexa-
men. En ytterligare förutsättning för legitimat-
ion är att sökanden i Finland har avlagt erfor-
derliga kompletterande studier inom området 
för veterinärmedicin. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet bestäms när-
mare om de kompletterande studierna. 

 

vara verksam som legitimerad veterinär och 
som i minst ett år efter att ha förvärvat en sådan 
veterinärkompetens som förutsätts för legiti-
mation har varit verksam i uppgifter som läm-
par sig för specialiteten. Specialveterinärut-
bildningen ordnas som utbildningsprogram, 
vars målsatta tid vid studier på heltid är tre år. 
I fråga om studerandens rätt att räkna sig till 
godo eller ersätta studier gäller vad som före-
skrivs i 44 § 3 mom. i universitetslagen.  

Närmare bestämmelser om specialveterinär-
utbildningens mål, studiernas uppbyggnad, ut-
bildningsprogrammen, det intyg som utfärdas 
över utbildningen och övriga grunder för studi-
erna utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

 
 

42 § 

Rätt att använda beteckningen specialveteri-
när 

En veterinär har rätt att använda beteck-
ningen specialveterinär, om han eller hon har 
avlagt den specialveterinärutbildning som av-
ses i 41 b § eller en genom förordning föreskri-
ven specialveterinärexamen eller om Livsme-
delsverket har beviljat veterinären denna rätt 
på basis av kompetens som förvärvats utom-
lands.  

Livsmedelsverket fattar i de fall som omfattas 
av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
beslut om den rätt att vara verksam som speci-
alveterinär som följer av en utomlands förvär-
vad specialveterinärkompetens på det sätt som 
föreskrivs i den lagen.  

 
Rätt att vara verksam som specialveterinär 

kan Livsmedelsverket i andra fall än de som av-
ses i 2 mom. bevilja personer som någon annan-
stans än i Finland har avlagt en utbildning som 
motsvarar specialveterinärutbildning. En ytter-
ligare förutsättning för legitimation är att sökan-
den i Finland har avlagt erforderliga komplette-
rande studier inom området för veterinärmedi-
cin. Närmare bestämmelser om de komplette-
rande studierna får utfärdas genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet. 

 
 

_________ 

 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 
Denna lag inverkar inte på sådan rätt att an-

vända beteckningen specialveterinär som för-
värvats i enlighet med de bestämmelser som 
gällde vid lagens ikraftträdande. 

De ansökningar om erkännande av specialve-
terinärkompetens som är anhängiga när denna 
lag träder i kraft behandlas enligt de bestäm-
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melser som gällde vid ikraftträdandet, om sö-
kanden före ikraftträdandet har ålagts kompen-
sationsåtgärder eller kompletterande studier.  
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2. 

 

Lag 

om ändring av 7 och 37 § i universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

upphävs i universitetslagen (558/2009) 37 § 7 och 8 mom., sådana de lyder i lag 1172/2014, och 

ändras 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1172/2014 och 1367/2018, som följer: 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 

 
7 § 

Examina och övrig utbildning samt ex-

amensstruktur 

Vid universiteten kan avläggas lägre och 
högre högskoleexamina samt vetenskapliga, 
konstnärliga och yrkesinriktade påbyggnads-
examina. Universiteten kan också ordna spe-
cialiseringsutbildning, utbildning som inne-
håller examensdelar i form av fortbildning, 
öppen universitetsundervisning eller i övrigt 
som fristående studier samt annan fortbild-
ning. 

Högre högskoleexamen avläggs efter lägre 
högskoleexamen eller motsvarande utbild-
ning. En utbildning som leder till högre hög-
skoleexamen kan också inom de områden om 
vilka det föreskrivs genom förordning av 
statsrådet ordnas så att lägre högskoleexamen 
inte ingår i utbildningen, om det är ändamåls-
enligt med avseende på de yrkesmässiga kra-
ven inom utbildningsområdet. En vetenskap-
lig, konstnärlig och yrkesinriktad påbygg-
nadsexamen avläggs efter en högre högskole-
examen eller en annan utbildning på motsva-
rande nivå. 

Närmare bestämmelser om examina som 
kan avläggas vid universiteten, målen för ex-
amina, studiernas uppläggning och andra 
grunder för studierna samt vilka examina som 
kan avläggas vid de olika universiteten (ut-
bildningsansvar) utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Genom förordning av statsrådet 
bestäms det vilken ställning högskoleexamina 
som avläggs vid universiteten har i högskole-
examenssystemet. Genom förordning av 

 
7 § 

Examina och övrig utbildning samt ex-

amensstruktur 

Vid universiteten kan avläggas lägre och 
högre högskoleexamina samt vetenskapliga 
och konstnärliga påbyggnadsexamina. Uni-
versiteten kan också ordna specialiseringsut-
bildning, utbildning som innehåller examens-
delar i form av fortbildning, öppen universi-
tetsundervisning eller i övrigt som fristående 
studier samt annan fortbildning.  

 
Högre högskoleexamen avläggs efter lägre 

högskoleexamen eller motsvarande utbild-
ning. En utbildning som leder till högre hög-
skoleexamen kan också inom de områden om 
vilka det föreskrivs genom förordning av 
statsrådet ordnas så att lägre högskoleexamen 
inte ingår i utbildningen, om det är ändamåls-
enligt med avseende på de yrkesmässiga kra-
ven inom utbildningsområdet. En vetenskap-
lig och en konstnärlig påbyggnadsexamen av-
läggs efter en högre högskoleexamen eller ef-
ter en annan utbildning på motsvarande nivå. 

Närmare bestämmelser om examina som 
kan avläggas vid universiteten, målen för ex-
amina, studiernas uppläggning och andra 
grunder för studierna samt vilka examina som 
kan avläggas vid de olika universiteten (ut-
bildningsansvar) utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Genom förordning av statsrådet 
utfärdas det bestämmelser om vilken ställning 
högskoleexamina som avläggs vid universite-
ten har i högskoleexamenssystemet. Genom 
förordning av undervisnings- och kulturmini-
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undervisnings- och kulturministeriet, som be-
reds i samarbete med universiteten, utfärdas 
det bestämmelser om den närmare fördel-
ningen av utbildningsansvaret mellan univer-
siteten.  

 
 
 
 

steriet, som bereds i samarbete med universi-
teten, utfärdas det bestämmelser om den när-
mare fördelningen av utbildningsansvaret 
mellan universiteten.  

 
 

 

 
37 § 

Behörighet för studier som leder till högsko-
leexamen och för specialiseringsutbildning 

---------------------------------------------------- 
Till studier som leder till yrkesinriktad på-

byggnadsexamen kan den antas som har av-
lagt 

1) lämplig högre högskoleexamen, eller 
2) lämplig utländsk utbildning som i landet 

i fråga ger behörighet för motsvarande hög-
skolestudier. 

Närmare bestämmelser om behörighet för 
studier som leder till yrkesinriktad påbygg-
nadsexamen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
37 § 

Behörighet för studier som leder till högskole-
examen och för specialiseringsutbildning 

------------------------------------------------------ 
7 ja 8 mom. upphävs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 

 
 

_________ 

 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 
En studerande, som före ikraftträdandet av 

denna lag har inlett en utbildning som leder till 
specialveterinärexamen som avläggs som yr-
kesinriktad påbyggnadsexamen, kan avlägga 
examen eller övergå till att avlägga specialve-
terinärutbildning enligt 41 b § i lagen om utöv-
ning av veterinäryrket (29/2000). Studeranden 
övergår dock till att avlägga specialveterinär-
utbildningen, om han eller hon inte har avlagt 
examen senast den 31 juli 2027. Universitetet 
beslutar om arrangemangen i samband med 
övergången. Studeranden kan vid övergången 
räkna sig till godo de studieprestationer som in-
gått i den utbildning som leder till examen. På 
de studerande som fortsätter att avlägga exa-
men tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet av denna lag.   
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