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Kumoaa
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten
toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa 14 päivänä joulukuuta 1993
annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston päätös (8/EEO/1993)
Ulkomailla eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen
eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista lisävaatimuksista 15
päivänä joulukuuta 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (7/EEO/1993) 3 §
Valtuutussäännökset
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 4 § 1
momentti (muut. 301/2006), 5 § 2 momentti (muut. 301/2006), 8 § 1
momentti (muut. 1094/2007) ja 9 § (muut. 301/2006)
Vastaavat EY-säädökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY
(32005L0036); EUVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 22

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
eläinlääkärinä toimimisesta Euroopan talousalueella hankitun ammattipätevyyden
perusteella

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (29/2000) nojalla:

1§
Ilman lisävaatimuksia tunnustettava eläinlääkärin pätevyys
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetuksi eläinlääkärin pätevyydeksi katsotaan pätevyys, josta on osoituksena:
1) asiakirja tai asiakirjojen yhdistelmä, joka on mainittu ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY
liitteessä V olevassa 5.4.2. kohdassa;
2) sellainen asiakirjojen yhdistelmä, joka vastaa mainitun direktiivin säännöksiä
eläinlääkäreitä koskevista saavutetuista oikeuksista; tai
3) Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa myönnetty asiakirja tai asiakirjojen
yhdistelmä, joka Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaan osoittaa
pätevyyttä eläinlääkärin ammattiin.
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2§
Muun kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle
asetettavat lisävaatimukset
Muun kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen,
jolla on 1 §:ssä tarkoitettu eläinlääkärin pätevyys, voidaan julistaa laillistetuksi
eläinlääkäriksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin
mukaisesti, jos hän osoittaa:
1) suorittaneensa Helsingin yliopistossa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon
johtavasta koulutusohjelmasta opintojaksot "eläinlääkintähuolto", "kunnallishallinto"
sekä "lääkkeiden käyttö ja määrääminen"; sekä
2) saavuttaneensa yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään
taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 5
taikka valmistuneensa suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.
3§
Ilmoitus eläinlääkäripalvelujen väliaikaisesta ja satunnaisesta tarjoamisesta
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus on
tehtävä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi henkilön
nimi ja yhteystiedot, yksityiskohtaiset tiedot ilmoituksen tekijän vakuutusturvasta tai
vastaavasta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta, palvelujen tarjoamisen suunniteltu
kesto ja toistuvuus sekä se, millä alueella palveluja pääasiallisesti aiotaan tarjota.
Kun ilmoitus tehdään ensimmäistä kertaa tai kun ilmoitus tehdään uudestaan ja aiemmin
tehdyn ilmoituksen liiteasiakirjoilla osoitetut tiedot ovat olennaisesti muuttuneet,
ilmoitukseen tulee liittää:
1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja; sekä
2) asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi, että
ilmoituksen tekijällä on voimassa oleva oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärin
ammattia kyseisen Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
alueella ja onko tätä oikeutta rajoitettu.
Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu todistus ei saa olla vuotta vanhempi. Jos 2
momentissa tarkoitetut asiakirjat eivät ole ruotsin-, norjan-, tanskan- tai englanninkielisiä,
niihin on liitettävä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.
Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa tässä pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta edelleen
sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti aiotaan tarjota.
4§
Tutkintonimikkeen käyttö
Muussa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin
Suomessa suoritetusta eläinlääketieteellisestä tutkinnosta voidaan käyttää alkuperäisellä
kielellä kyseisessä valtiossa myönnettyä tutkintonimikettä tai sen lyhennettä.
Jos tutkintonimike saatetaan sekoittaa Suomessa suoritettua erikoistumiskoulutusta
osoittavaan erikoiseläinlääkäri-nimikkeeseen eikä tutkinnon suorittaneella henkilöllä ole
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eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettua oikeutta toimia
erikoiseläinlääkärinä Suomessa, nimikettä saa kuitenkin käyttää vain sellaisessa
muodossa, joka ei aiheuta sekaantumisen vaaraa.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.
Tällä asetuksella kumotaan Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten
toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa 14 päivänä joulukuuta 1993 annettu maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (8/EEO/1993) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä ulkomailla eläinlääketieteellisen tutkinnon
suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista lisävaatimuksista 15 päivänä
joulukuuta 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston päätöksen (7/EEO/1993) 3 §.
6§
Siirtymäsäännös
Sen, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehnyt ilmoituksen väliaikaisesta
palveluntarjoamisesta, ei tarvitse ilmoituksen voimassaoloaikana erikseen tehdä tämän
asetuksen 3 §:n mukaista ilmoitusta.
Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007
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