
ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2017 Nr 22

Nr 22

LANDSKAPSLAG

om erkännande av yrkeskvalifikationer

Föredragen för Republikens President den 10 mars 2017

Utfärdad i Mariehamn den 16 mars 2017

1 LF nr 9/2016-2017
 LKU bet. nr 7/2016-2017
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EU, EUT nr L 255, 30.9.2005, s. 22
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU, EUT nr L 354, 27.12.2013, s. 132

 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs2:

1 kap. 
Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

 Denna lag innehåller bestämmelser om er-
kännande av yrkeskvalifikationer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådet direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner, i lydelsen enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/55/EU, nedan yrkes-
kvalifikationsdirektivet.
 Denna lag tillämpas på erkännande av yr-
keskvalifikationer som en medborgare i en 
medlemsstat i Europeiska unionen har förvär-
vat i en annan medlemsstat. Lagen tillämpas 
också på erkännande av yrkeskvalifikationer 
som grundar sig på avtalet om Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller något annat 
avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater och en annan part samt 
på unionens lagstiftning om tredjelandsmed-
borgares ställning.
 Denna lag tillämpas på erkännande av yr-
keskvalifikationer som grundar sig på bevis på 
formella kvalifikationer som utfärdats utanför 
unionen för en medborgare i en medlemsstat 
och som erkänts i en annan medlemsstat, om 
innehavaren har tre års yrkeserfarenhet inom 
det berörda yrket i den medlemsstat som har 
erkänt beviset.

 Om det i en annan författning finns någon 
bestämmelse om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer som avviker från denna lag, gäller den 
bestämmelsen.

2 §
Definitioner

 I denna lag använda begrepp ska ha den 
betydelse som anges i denna paragraf.
 Reglerat yrke är en eller flera former av yr-
kesverksamhet där det genom landskapslag 
direkt eller indirekt krävs bestämda yrkeskva-
lifikationer för tillträde till eller utövande av 
verksamheten eller någon form av denna.
 Yrkeskvalifikationer är kvalifikationer som 
intygas i ett bevis på formella kvalifikationer, 
ett kompetensbevis och/eller yrkeserfarenhet.
 Bevis på formella kvalifikationer är exa-
mens-, utbildnings- eller annat behörighetsbe-
vis för en yrkesutbildning som huvudsakligen 
har ägt rum i gemenskapen och utfärdats av 
en behörig myndighet i en medlemsstat samt 
behörighetsbevis för en yrkesutbildning som i 
ett tredjeland utfärdats till en medborgare i en 
medlemsstat.
 Reglerad utbildning är all utbildning som 
särskilt utformats för ett visst yrke och som 
omfattar en eller flera kurser som vid behov 
kompletterats genom en sådan yrkesutbild-
ning, provtjänstgöring eller yrkesprövning som 
fastställts i en författning eller som övervakas 
eller har godkänts av en myndighet.
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 Anpassningsperiod är en period då ett reg-
lerat yrke utövas på Åland under en behörig 
yrkesutövares ansvar, eventuellt åtföljt av 
kompletterande utbildning.
 Lämplighetsprov är ett prov som gäller sö-
kandens yrkeskunnighet, färdigheter och kom-
petens och som utarbetas i syfte att bedöma 
sökandens förmåga att utöva ett reglerat yrke 
på Åland.
 Ursprungsmedlemsstat är den medlemsstat 
där en person som har flyttat till Åland har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.
 Unionens regler för erkännande är bestäm-
melserna i yrkeskvalifikationsdirektivet och 
de bestämmelser i kommissionens rättsakter 
om utövande av delegering i anslutning till 
direktivet och rättsakter som ansluter sig till 
genomförandet av direktivet.
 Erkännande av yrkeskvalifikationer är ett 
beslut som ger en person rätt att utöva ett 
reglerat yrke på Åland.
 Europeiskt yrkeskort är ett elektroniskt be-
vis för antingen att yrkesutövaren uppfyller 
alla nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en motta-
gande medlemsstat eller erkännande av yrkes-
kvalifikationer för etablering i en mottagande 
medlemsstat. Hanteringen av yrkeskort enligt 
denna lag ska gälla sådana yrkeskategorier 
som direkt eller indirekt regleras i landskaps-
lagstiftningen.

3 §
Behörig myndighet

 Landskapsregeringen fattar beslut om er-
kännande av yrkeskvalifikationer samt skö-
ter andra förvaltningsuppgifter som följer av 
denna lag.
 Landskapsregeringen ska vid behov samar-
beta med behöriga myndigheter i riket och 
bedriva ett nära samarbete med ursprungs-
medlemsstatens behöriga myndigheter samt 
ge ömsesidigt bistånd inom ramen för de tids-
frister som anges i unionens bestämmelser om 
erkännande.

2 kap. 
Systemen för erkännande av yrkes-

kvalifikationer

4 §
Kvalifikationsnivåer i den 

generella ordningen
 Yrkeskvalifikationerna indelas i följande ni-
våer:
 1) ett kompetensbevis som har utfärdats av 
en behörig myndighet i ursprungsmedlemssta-
ten på basis av

 a) en utbildning som inte utgör en del av ett ut-
bildnings- eller examensbevis enligt 2-5 punk-
terna eller ett särskilt prov som inte föregås av 
någon utbildning eller av att sökanden utövat 
yrket i en medlemsstat på heltid under tre år 
i följd eller på deltid under motsvarande tid 
under de senaste tio åren eller
 b) en allmän utbildning på grundskole- eller 
gymnasienivå som visar att innehavaren besit-
ter allmänna kunskaper,
 2) ett bevis på avslutad gymnasieutbildning 
omfattande
 a) allmän utbildning, som kompletterats med 
annan utbildning än den som avses i 3 punkten 
och/eller med den provtjänstgöring eller yrkes-
utövning som krävs utöver denna utbildning 
eller
 b) teknisk eller yrkesinriktad utbildning, som 
i förekommande fall kompletterats med en an-
nan allmän utbildning eller yrkesutbildning än 
den som avses i 3 punkten och/eller med den 
provtjänstgöring eller yrkesutövning som krävs 
utöver denna utbildning,
 3) ett examensbevis över avslutad
 a) annan postgymnasial utbildning än den 
som avses i 4 och 5 punkterna motsvarande 
minst ett års heltidsstudier för vilken ett av 
tillträdesvillkoren är en avslutad gymnasie-
utbildning med den inriktning som krävs för 
behörighet till universitetsstudier eller annan 
utbildning på likvärdig nivå samt den yrkes-
utbildning som eventuellt krävs utöver denna 
utbildning eller
 b) reglerad utbildning eller, i fråga om reg-
lerade yrken, yrkesutbildning med särskild 
uppläggning, med kompetens som går utöver 
vad som anges i nivå som avses i 2 punkten, 
motsvarande den utbildningsnivå som anges 
i punkten 3a, om en sådan utbildning ger en 
jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbe-
reder den studerande för jämförbart ansvar 
och jämförbar verksamhet, förutsatt att exa-
mensbeviset åtföljs av ett utbildningsbevis från 
ursprungsmedlemsstaten,
 4) ett examensbevis över avslutad utbildning 
motsvarande minst tre års och högst fyra års 
heltidsstudier vid universitet eller högskola 
eller annan utbildningsinstitution på motsva-
rande nivå samt den yrkesutbildning som even-
tuellt krävs utöver utbildningen eller
 5) ett examensbevis över avslutad utbildning 
motsvarande minst fyra års heltidsstudier vid 
universitet eller högskola eller en annan lik-
värdig utbildningsinstitution samt den yrkes-
utbildning som eventuellt krävs utöver utbild-
ningen.
 Som i 1 mom. avsedda yrkeskvalifikationer 
anses också kvalifikationer som grundar sig 
på en utbildning som fullgjorts inom unionen 
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och som en behörig myndighet i ursprungs-
medlemsstaten erkänner motsvara en viss nivå 
enligt 1 mom.

5 §
Villkor för erkännande i den 

generella ordningen
 Erkännandet av yrkeskvalifikationer grun-
dar sig på ett kompetensbevis eller ett bevis på 
formella kvalifikationer eller en uppsättning 
sådana bevis som utfärdats av en behörig myn-
dighet i en annan medlemsstat. En förutsätt-
ning för erkännande av yrkeskvalifikationer 
är att en person i sin ursprungsmedlemsstat 
har rätt att utöva det yrke för vilket han eller 
hon ansöker om ett beslut om erkännande av 
yrkeskvalifikationerna.
 Erkännande av yrkeskvalifikationer gäller 
även sökande som på heltid i ett år eller på del-
tid under motsvarande tid under de senaste tio 
åren har utövat sitt yrke i en annan medlems-
stat som inte reglerar detta yrke, och sökanden 
har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på 
formella kvalifikationer. Dessa handlingar ska 
påvisa innehavarens beredskap att utöva yrket 
i fråga. Yrkeserfarenheten på ett år krävs dock 
inte, om en reglerad yrkesutbildning fastställs 
i de bevis på formella kvalifikationer som sö-
kanden har.
 Landskapsregeringen kan fatta ett negativt 
beslut om erkännande, om sökandens yrkes-
kvalifikationer är på den nivå som avses i 4 § 
1 mom. 1 punkten medan landskapets lagstift-
ning kräver den nivå som avses i 4 § 1 mom. 
5 punkten för att yrket ska få utövas.
 Om en persons yrkeskvalifikationer inte upp-
fyller de gällande yrkeskvalifikationerna för 
utövande av ett yrke i ursprungsmedlemssta-
ten ska lagstiftningen om förvärvade rättighe-
ter i sökandens ursprungsmedlemsstat beaktas 
vid placeringen av yrkeskvalifikationerna på 
någon av de nivåer som avses i 4 §.
 Erkännande av yrkeskvalifikationer i en an-
nan medlemsstat eller i riket är inte grund för 
erkännande enligt denna lag annat än i de fall 
som avses i 1 § 3 mom.
 Om rätten att utöva yrke som näring i land-
skapet föreskrivs i landskapslagen (1996:47) 
om rätt att utöva näring.

6 §
Kompensationsåtgärder

 Vid erkännande av yrkeskvalifikationer kan 
landskapsregeringen kräva att sökanden ge-
nomgår ett lämplighetsprov eller slutför en an-
passningsperiod som inte överskrider tre år om 
innehållet i sökandens utbildning väsentligt 
avviker från den utbildning som krävs.

 Innan kompensationsåtgärder krävs ska 
landskapsregeringen kontrollera om de kun-
skaper som sökanden har förvärvat genom 
yrkesverksamhet eller livslångt lärande, och 
som formellt godkänts för detta ändamål av 
ett relevant organ är sådana att de helt eller 
delvis täcker den väsentliga avvikelse som av-
ses i 1 mom.
 Sökanden har rätt att välja kompensations-
åtgärd. Vid erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner kan landskapsregeringen kräva en anpass-
ningsperiod eller ett lämplighetsprov om
 1) yrkesverksamheten kräver exakta kun-
skaper i nationell rätt och till en väsentlig och 
konstant del består i att lämna råd och/eller 
hjälp i frågor som rör nationell rätt,
 2) det gäller sådant erkännande av yrkeskva-
lifikationer som avses i 1 § 3 mom.,
 3) sökandens yrkeskvalifikationer är på den 
nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten och 
landskapets lagstiftning kräver den nivå som 
avses i 4 § 1 mom. 3 punkten för att yrket ska 
få utövas eller
 4) sökandens yrkeskvalifikationer är på den 
nivå som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten och 
landskapets lagstiftning kräver den nivå som 
avses i 4 § 1 mom. 4 eller 5 punkterna för att 
yrket ska få utövas.
 Om sökandens yrkeskvalifikationer är på 
den nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten och 
landskapets lagstiftning kräver den nivå som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten för att yrket ska 
få utövas, kan landskapsregeringen bestämma 
att sökanden ska delta i såväl en anpassnings-
period som ett lämplighetsprov.
 Högskolan på Åland ordnar lämplighetsprov 
i enlighet med vad som krävs i beslutet om er-
kännande av yrkeskvalifikationer. Landskaps-
regeringen kan ordna lämplighetsprov. Sökan-
den ska ha möjlighet att genomgå lämplighets-
provet inom sex månader efter det att beslut 
har fattats om att han eller hon ska delta i ett 
lämplighetsprov. För deltagande i lämplighets-
prov och för intyg över godkänt lämplighetsprov 
uppbärs en avgift. Landskapsregeringen beslu-
tar i enlighet med landskapslagen (1993:27) om 
grunderna för avgifter till landskapet om de 
avgifter som ska uppbäras för utförda presta-
tioner enligt denna paragraf.

7 §
Anpassningsperiod

 Under anpassningsperioden utövar sökan-
den ett yrke under handledning och övervak-
ning av en behörig yrkesutövare.
 I ett villkorligt beslut om erkännande enligt 
14 § 4 mom. bestäms anpassningsperiodens 
längd och de uppgifter som ska utföras. Därtill 
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kan ett villkorligt beslut om erkännande inne-
hålla övriga nödvändiga villkor för genomför-
ande av anpassningsperioden.
 Den förmåga och den kunskap som krävs för 
utövande av ett yrke ska visas med ett intyg 
som utfärdats av arbetsgivaren eller den över-
vakande yrkesutövaren.

8 §
Lämplighetsprov

 I ett villkorligt beslut om erkännande enligt 
14 § 4 mom. bestäms det huvudsakliga inne-
hållet i lämplighetsprovet och vem som ska 
ordna det.
 Landskapsregeringen ska för att bevilja ge-
nomförande av lämplighetsprovet upprätta en 
förteckning över de ämnen som, utifrån en jäm-
förelse mellan den utbildning som krävs och 
den som sökanden har genomgått, inte omfat-
tas av de examens- eller andra behörighetsbevis 
som sökanden har. Provet ska omfatta ämnen 
valda ur förteckningen och i vilka kunskap är 
väsentlig för att kunna utöva yrket i landska-
pet. Provet får också omfatta kännedom om de 
yrkesregler som gäller för ifrågavarande verk-
samhet på Åland. Provet avläggs på svenska.
 Lämplighetsprovet ska utformas med beak-
tande av att sökanden är en behörig yrkes-
utövare i ursprungsmedlemsstaten eller den 
medlemsstat sökanden kommer ifrån.

9 §
Partiell rätt att utöva ett yrke

 Landskapsregeringen ska genom prövning 
från fall till fall bevilja partiell rätt att utöva 
ett yrke, om
 1) yrkesutövaren är fullt kompetent att i 
ursprungsmedlemsstaten utöva det yrke för 
vilket partiell rätt söks,
 2) skillnaderna mellan en lagligen utövad yr-
kesverksamhet i ursprungsmedlemsstaten och 
det reglerade yrket i landskapet är så stora 
att de kompensationsåtgärder som krävs av 
sökanden skulle innebära att personen i fråga 
måste fullfölja hela den utbildning som krävs 
i landskapet för att sökanden ska få rätt att 
utöva yrket till alla delar och
 3) yrkesverksamheten kan särskiljas från 
andra verksamheter som ingår i det reglerade 
yrket.
 Partiell rätt att utöva ett yrke kan inte be-
viljas dem som omfattas av automatiskt erkän-
nande av yrkeskvalifikationer.
 Partiell rätt att utöva ett yrke kan nekas om 
det är nödvändigt med tanke på omständighe-
ter som gäller den allmänna säkerheten eller 
klientsäkerheten.

 När ett avgörande om partiell rätt att utöva 
ett yrke fattas ska förutom bestämmelserna i 
denna paragraf även bestämmelserna i 4-8 §§ 
iakttas.
 De yrkesutövare som har beviljats partiell 
rätt att utöva ett yrke ska tydligt ange omfatt-
ningen av sin yrkesverksamhet för tjänstemot-
tagarna. Bestämmelser om användningen av 
yrkestitlar finns i 23 §.

10 §
Gemensamma utbildningsramar

 Om kvalifikationerna för den som ansöker om 
erkännande av yrkeskvalifikationer motsvarar 
minst den gemensamma uppsättning kunska-
per, färdigheter och kompetens som behövs för 
att utöva ett visst yrke, nedan gemensamma ut-
bildningsramar, som anges i unionens bestäm-
melser om erkännande, får kompensationsåt-
gärder enligt 6 § inte krävas av sökanden.
 En gemensam utbildningsram ersätter inte 
utbildningsprogram i landskapet, om inte nå-
got annat föreskrivs särskilt.
 Närmare bestämmelser om de gemensamma 
utbildningsramarna kan utfärdas genom land-
skapsförordning.

11 §
Gemensamma utbildningsprov

 Om den som ansöker om erkännande av yr-
keskvalifikationer i någon medlemsstat har 
godkänts i ett sådant standardiserat lämplig-
hetsprov som anges i unionens regler för erkän-
nande och som kan avläggas i alla deltagande 
medlemsstater och är reserverat för innehavare 
av en viss yrkeskvalifikation, nedan gemensamt 
utbildningsprov, får kompensationsåtgärder 
enligt 6 § inte krävas av sökanden.
 Närmare bestämmelser om de gemensamma 
utbildningsproven kan utfärdas genom land-
skapsförordning.

12 §
Yrkeserfarenhet som förutsättning 

för yrkesutövning
 Om det för utövande av ett yrke krävs kun-
skap och förmåga av allmän, affärsmässig eller 
yrkesmässig art ska tidigare utövande av den-
na verksamhet i en annan medlemsstat godtas 
i enlighet med unionens regler för erkännande.
 Landskapsregeringen ska på ansökan utfär-
da intyg om arten av och varaktigheten i fråga 
om yrkesutövning som regleras i landskapslag-
stiftningen och som skett på Åland. Utfärdande 
av intyg baserar sig på de handlingar som gäl-
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ler yrkeserfarenheten och som visats upp av 
sökanden.

13 §
Bilagor till ansökan

 Landskapsregeringen kan kräva att kopior 
av följande handlingar fogas till ansökan:
 1) ett intyg över medborgarskap,
 2) de kompetens- eller examensbevis som ger 
rätt att utöva yrket i fråga samt ett intyg över 
sökandens yrkeserfarenhet,
 3) ett intyg över verksamhetens karaktär och 
varaktighet,
 4) ett intyg som inte är äldre än tre månader 
över att sökanden har gott namn och rykte eller 
inte har försatts i konkurs eller att rätten att 
utöva yrket temporärt upphävts eller förbjudits 
i fall av grav yrkesmässig försummelse eller 
brottslig handling,
 5) ett intyg som inte är äldre än tre månader 
över sökandens hälsa,
 6) ett intyg som inte är äldre än tre månader 
över sökandens ekonomiska ställning och bevis 
för att sökanden är försäkrad mot de ekono-
miska risker som är förenade med sökandens 
yrkesansvar,
 7) handlingar som bekräftar att sökanden 
inte temporärt eller permanent har förbjudits 
att utöva yrket och
 8) ett bestyrkt intyg av ett relevant organ 
över kunskaper, färdigheter och kompetens 
som sökanden har tillägnat sig genom livs-
långt lärande.
 Landskapsregeringen kan uppmana sökan-
den att lämna upplysningar om sin utbildning 
för att fastställa förekomsten av väsentliga 
olikheter i förhållande till den utbildning som 
krävs.
 Landskapsregeringen ska som tillräcklig be-
visning för de handlingar som avses i 1 mom. 
godta ett intyg i enlighet med unionens reg-
ler för erkännande. Landskapsregeringen kan 
kräva att en handling enligt 1 mom. 4-6 punk-
terna fogas till ansökan, endast om den kräver 
motsvarande handling även av dem som har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Finland 
eller på Åland.
 Landskapsregeringen ska kräva att det till 
ansökan fogas översättningar till svenska av 
sådana handlingar som inte är på svenska. 
Vid behov kan landskapsregeringen kräva att 
översättningarna till svenska är utförda av en 
auktoriserad translator.
 Landskapsregeringen kan kräva att officiellt 
bestyrkta kopior av handlingar ska fogas till an-
sökan, om landskapsregeringen har grundade 
tvivel i fråga om kopiornas äkthet och det inte 
finns något annat sätt att säkerställa äktheten.

14 §
Behandling av ansökan samt beslut

 Landskapsregeringen ska inom en månad 
underrätta sökanden om att ansökan har mot-
tagits samt om de handlingar som eventuellt 
saknas från mottagandet av en ansökan.
 Landskapsregeringen kan vid behov be en 
högskola eller en annan läroanstalt om ett ut-
låtande till stöd för beslutsfattandet.
 En ansökan om erkännande ska avgöras 
inom tre månader efter det att de nödvändiga 
handlingarna har kommit in till landskapsre-
geringen.
 Om det vid erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner krävs kompensationsåtgärder av sökanden 
är beslutet villkorligt. Det slutliga erkännandet 
sker efter det att sökanden har meddelat land-
skapsregeringen att kompensationsåtgärderna 
fullgjorts.

3 kap. 
Europeiskt yrkeskort

15 §
Ansökan om ett europeiskt yrkeskort

 Ansökan om ett europeiskt yrkeskort görs hos 
landskapsregeringen, om sökanden är etable-
rad som yrkesutövare på Åland eller yrkeskva-
lifikationerna har förvärvats på Åland.
 En förutsättning för att kunna ansöka om ett 
europeiskt yrkeskort är att Europeiska kom-
missionen har antagit de genomförandeakter 
som behövs och som har samband med saken.
 Innehavaren av en yrkeskvalifikation kan 
välja att ansöka om ett europeiskt yrkeskort 
eller att ansöka om ett sådant beslut om erkän-
nande av yrkeskvalifikationerna som meddelas 
av landskapsregeringen och som avses i 14 §.
 Ansökan om ett europeiskt yrkeskort görs 
elektroniskt via det online-verktyg som till-
handahålls av kommissionen. Till ansökan 
ska fogas de handlingar som krävs enligt de 
kommissionens genomförandeakter som avses i 
artikel 4a.7 i yrkeskvalifikationsdirektivet. Till 
ansökan ska också fogas ett bevis över att av-
giften för utfärdande av yrkeskortet är betald.
 Landskapsregeringen beslutar i enlighet 
med landskapslagen om grunderna för avgifter 
till landskapet om de avgifter som ska uppbäras 
för utförda prestationer enligt denna paragraf.

16 §
Landskapsregeringens skyldigheter i anslut-
ning till ansökan om ett europeiskt yrkeskort

 Inom en vecka efter det att ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har tagits emot ska land-
skapsregeringen meddela att ansökan tagits 
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emot och informera sökanden om de handlingar 
som eventuellt saknas.
 Landskapsregeringen ska vid behov utfärda 
de intyg som krävs på basis av unionens be-
stämmelser om erkännande.
 Landskapsregeringen ska kontrollera hu-
ruvida sökanden är lagligen etablerad som 
yrkesutövare på Åland och huruvida alla be-
hövliga handlingar är giltiga och äkta. Om 
landskapsregeringen har sakligt grundade tvi-
vel om handlingars giltighet eller äkthet kan 
landskapsregeringen höra den aktör som har 
upprättat handlingen samt kräva att officiellt 
bestyrkta kopior av handlingarna ska komplet-
teras till ansökan. Om samma sökande senare 
lämnar in en ny ansökan om ett europeiskt yr-
keskort får landskapsregeringen inte inbegära 
de handlingar på nytt som fortfarande är giltiga 
och som redan finns i akten, nedan IMI-akten, 
i det informationssystem för den inre markna-
den, nedan IMI-systemet, som avses i artikel 
4a.5 i yrkeskvalifikationsdirektivet.

17 §
Europeiskt yrkeskort för temporärt och tillfäl-
ligt tillhandahållande av tjänster i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen för perso-
ner som har förvärvat yrkeskvalifikationer på 

Åland eller i riket och yrkesmässigt 
är etablerade på Åland

 Landskapsregeringen ska inom tre veckor 
kontrollera ansökan och de handlingar som 
lagts fram till stöd för ansökan samt besluta om 
huruvida ett europeiskt yrkeskort ska utfärdas 
för temporärt och tillfälligt tillhandahållande 
av tjänster i en annan medlemsstat i Europe-
iska unionen för personer som har förvärvat 
yrkeskvalifikationer på Åland eller i riket och 
yrkesmässigt är etablerade på Åland. Tidsfris-
ten börjar när de handlingar som saknas tas 
emot eller, om kompletterande handlingar inte 
har begärts, en vecka efter det att ansökan har 
mottagits. Efter att yrkeskortet har utfärdats 
ska landskapsregeringen utan dröjsmål sända 
kortet till den behöriga myndigheten i de med-
lemsstater som sökanden har meddelat att han 
eller hon ska flytta till. Landskapsregeringen 
ska samtidigt informera sökanden om hur långt 
handläggningen av ärendet har fortskridit.
 Om en innehavare av ett europeiskt yrkeskort 
vill tillhandahålla tjänster i andra medlemssta-
ter än de som angetts i den ursprungliga an-
sökan, får innehavaren av yrkeskortet ansöka 
om en utvidgning av den rätt som yrkeskortet 
medför. Om en innehavare av ett yrkeskort 
vill fortsätta att tillhandahålla tjänster för en 
längre tid än 18 månader, ska innehavaren 
informera landskapsregeringen om detta. En 

innehavare av ett yrkeskort ska i de situationer 
som avses i detta moment tillhandahålla infor-
mation om väsentliga förändringar i de uppgif-
ter som finns i IMI-akten och som landskapsre-
geringen har rätt att begära i enlighet med de 
kommissionens genomförandeakter som avses 
i artikel 4a.7 i yrkeskvalifikationsdirektivet. 
Landskapsregeringen ska vidarebefordra det 
uppdaterade europeiska yrkeskortet till med-
lemsstaterna i fråga.
 Om ansökan gäller temporärt och tillfälligt 
tillhandahållande av tjänster som har konse-
kvenser för folkhälsan eller den allmänna sä-
kerheten och som inte omfattas av något system 
som grundar sig på automatiskt erkännande, 
ska 18 § tillämpas i stället för denna paragraf.

18 §
Europeiskt yrkeskort för etablering i en annan 
medlemsstat i EU för den som förvärvat yrkes-
kvalifikationer på Åland eller i riket och som 

är yrkesmässigt etablerad på Åland
 Landskapsregeringen ska för utfärdande av 
ett europeiskt yrkeskort för etablering i en an-
nan medlemsstat i EU för den som förvärvat 
yrkeskvalifikationer på Åland eller i riket och 
som är yrkesmässigt etablerad på Åland, inom 
en månad kontrollera äktheten och giltigheten 
hos de handlingar som lagts fram till stöd för 
ansökan och vilka ingår i IMI-akten. Denna 
tidsfrist börjar när de handlingar som saknas 
tas emot eller, om kompletterande handlingar 
inte har begärts, en vecka efter det att ansö-
kan har mottagits. Landskapsregeringen ska 
därefter utan dröjsmål sända ansökan till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat som 
sökanden har meddelat att han eller hon ska 
flytta till. Landskapsregeringen ska samtidigt 
informera sökanden om hur långt handlägg-
ningen av ansökan har fortskridit.

19 §
Europeiskt yrkeskort för etablering på Åland 

för den som förvärvat yrkeskvalifikationer 
någon annanstans än på Åland eller i riket

 Landskapsregeringen ska i de fall som om-
fattas av de system som grundar sig på auto-
matiskt erkännande inom en månad från att 
den ansökan som har sänts av ursprungsmed-
lemsstaten tagits emot, besluta om huruvida 
landskapsregeringen ska utfärda ett europe-
iskt yrkeskort. Landskapsregeringen ska i de 
fall som omfattas av den generella ordningen 
för erkännande inom två månader från att den 
ansökan som har överförts av ursprungsmed-
lemsstaten tagits emot, besluta om huruvida 
landskapsregeringen utfärdar ett europeiskt 
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yrkeskort eller låter innehavaren av en särskild 
yrkeskvalifikation genomgå kompensationsåt-
gärder.
 Innan ett yrkeskort utfärdas får landskaps-
regeringen av särskilda skäl begära ytterli-
gare uppgifter eller officiellt bestyrkta kopior 
av handlingar från ursprungsmedlemsstaten. 
Tidsfristen enligt 1 mom. ska trots en sådan be-
gäran iakttas, såvida inte landskapsregeringen 
beslutar att tidsfristen ska förlängas med två 
veckor. Tidsfristen kan förlängas på nytt med 
ytterligare två veckor om det är nödvändigt i 
synnerhet på grund av orsaker som har sam-
band med folkhälsan eller tjänstemottagarnas 
säkerhet. Orsakerna till att tidsfristerna för-
längs ska alltid anges och sökanden ska infor-
meras om saken.
 Landskapsregeringen kan fatta ett negativt 
beslut, om landskapsregeringen inte av ur-
sprungsmedlemsstaten eller den sökande får de 
behövliga uppgifter som landskapsregeringen 
har rätt att kräva i enlighet med unionens 
bestämmelser om erkännande.
 Om landskapsregeringen inte fattar ett be-
slut inom föreskriven tid, sänds det europeiska 
yrkeskortet automatiskt via IMI-systemet till 
innehavaren av yrkeskvalifikationen.
 Utfärdande av ett yrkeskort för etablering 
innebär inte automatisk rätt för kortinneha-
varen att utöva ett visst yrke, om det finns re-
gistreringskrav eller andra tillsynsförfaranden 
för detta yrke.

20 §
Behandling av uppgifter om ett 

europeiskt yrkeskort
 Landskapsregeringen ska utan dröjsmål 
uppdatera den relevanta IMI-akten i fråga om 
de begränsningar och förbud som gäller rätten 
att utöva ett visst yrke. Den ska då iaktta be-
stämmelserna om skydd av personuppgifter. 
Sådana uppdateringar ska innefatta radering 
av uppgifter som inte längre behövs. Innehava-
ren av ett europeiskt yrkeskort och de behöriga 
myndigheter som har tillgång till den relevanta 
IMI-akten ska omedelbart informeras om alla 
uppdateringar.
 Den skyldighet att uppdatera uppgifter som 
avses i 1 mom. gäller endast
 1) yrkesutövarens identitet,
 2) det berörda yrket,
 3) uppgifter om den nationella myndighet 
eller domstol som har fattat beslut om en be-
gränsning eller ett förbud,
 4) omfattningen av begränsningen eller för-
budet och
 5) den tid som begränsningen eller förbudet 
är i kraft.

 De uppgifter som anges på det europeiska 
yrkeskortet ska begränsas till de uppgifter som 
krävs för att säkerställa kortinnehavarens rätt 
att utöva det yrke för vilket kortet har utfär-
dats. I IMI-akten ska det finnas uppgifter om 
vilken yrkeserfarenhet kortinnehavaren har 
eller vilka kompensationsåtgärder som kortin-
nehavaren har genomgått.
 Personuppgifterna i IMI-akten kan behandlas 
så länge som det behövs antingen för erkännan-
deförfarandet eller som bevis på erkännande 
eller som bevis på att en förhandsunderrättelse 
om temporärt tillhandahållande av tjänster har 
sänts till den behöriga myndigheten i den mot-
tagande medlemsstaten.
 När det gäller behandling av personuppgifter 
i det europeiska yrkeskortet och i IMI-akterna 
ska landskapsregeringen betraktas som sådan 
registeransvarig som avses i 2 § 4 punkten i 
landskapslagen (2007:88) om behandling av 
personuppgifter inom landskaps- och kommu-
nalförvaltningen.

21 §
Granskning av uppgifter om ett 

europeiskt yrkeskort
 Landskapsregeringen får granska enbart 
sådana IMI-akter som gäller fall som den har 
behandlat eller håller på att behandla. Land-
skapsregeringen ska på begäran av en inne-
havare av ett europeiskt yrkeskort informera 
denne om innehållet i IMI-akten. Arbetsgivare, 
klienter, patienter, myndigheter och andra par-
ter får kontrollera äktheten och giltigheten hos 
ett europeiskt yrkeskort som kortinnehavaren 
visar upp för dem.
 Innehavaren av ett europeiskt yrkeskort har 
när som helst rätt att utan kostnad begära rät-
telse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, 
eller radering eller blockering av IMI-akten i 
fråga. Innehavaren ska informeras om denna 
rätt när det europeiska yrkeskortet utfärdas.
 Om innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
begär radering av en IMI-akt som är kopplad till 
ett europeiskt yrkeskort som har utfärdats på 
Åland för etablering på Åland ska landskapsre-
geringen förse innehavaren av yrkeskvalifika-
tionen med bevis som styrker erkännandet av 
denna persons yrkeskvalifikationer.

4 kap. 
Särskilda bestämmelser

22 §
Varningsmekanism

 Landskapsregeringen ska via IMI-systemet 
inom tre dagar efter att ett domstolsbeslut med-
delats underrätta de behöriga myndigheterna 
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i alla andra medlemsstater om identiteten för 
en yrkesutövare som har ansökt om erkän-
nande av kvalifikationer enligt yrkeskvalifika-
tionsdirektivet och som därefter vid en domstol 
konstaterats ha använt förfalskade handlingar 
som påvisar yrkeskvalifikationer.
 Landskapsregeringen ska samtidigt som den 
enligt 1 mom. sänder en varning skriftligen 
informera den som avses i varningen om de 
beslut som gäller varningen. Till en varning 
som sänds till de behöriga myndigheterna i de 
andra medlemsstaterna ska fogas en uppgift 
om att den som saken gäller har överklagat 
beslutet om att utfärda en varning.
 Om landskapsregeringen tar emot en var-
ning som gäller en person som har lämnat in en 
ansökan om erkännande eller fått ett beslut om 
erkännande, ska landskapsregeringen begära 
en utredning om orsakerna till varningen av 
den behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har utfärdat varningen och bedöma huru-
vida orsakerna ger anledning till att fatta ett 
negativt beslut om erkännande eller att ansöka 
om återbrytande av beslut i enlighet med för-
valtningsprocesslagen (FFS 586/1996).
 Uppgifter om varningar får behandlas i IMI-
systemet så länge de är giltiga. Landskapsre-
gering ska radera sin varning i IMI-systemet 
inom tre dygn från det att det inte längre finns 
grund för att hålla varningen i kraft.

23 §
Användande av yrkes- och utbildningstitel

 Om användandet av en yrkestitel för en viss 
yrkesverksamhet är reglerat i landskapslag-
stiftningen, ska medborgare i andra medlems-
stater som har tillstånd att utöva det reglerade 
yrket med stöd av ett erkännande av yrkeskva-
lifikationer som avses i denna lag, använda 
den yrkestitel och den eventuella förkortning 
för titeln som anges i landskapslagstiftningen.
 Om en person har beviljats partiell rätt att 
utöva ett yrke enligt 9 § ska yrkesverksamheten 
utövas under ursprungsmedlemsstatens yrkes-
titel. Landskapsregeringen får kräva att denna 
yrkestitel används på svenska.

 Personer som får sina yrkeskvalifikationer 
erkända har rätt att använda en utbildningsti-
tel från ursprungsmedlemsstaten och eventuell 
förkortning av den på ursprungsmedlemssta-
tens språk. Om en utbildningstitel kan för-
växlas med en titel som i landskapet kräver 
kompletterande utbildning, får landskapsre-
geringen kräva att personen i fråga använder 
utbildningstiteln från ursprungsmedlemssta-
ten i en lämplig form.

24 §
Besvär

 Besvär över lagligheten av ett beslut som 
landskapsregeringen fattat med stöd av denna 
lag får anföras hos högsta förvaltningsdoms-
tolen.
 Om ett beslut inte har fattats inom den tid 
som anges i 14 § 3 mom. anses det vara fråga om 
ett beslut om avslag med anledning av ansökan 
och sökanden får överklaga beslutet på det sätt 
som anges i 1 mom. Sådant överklagande får 
anföras till dess att ett beslut med anledning 
av ansökan meddelats.

5 kap. 
Ikraftträdande och övergångs-

bestämmelser

25 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
 Genom denna lag upphävs landskapslagen 
(2011:120) om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner.

26 §
Övergångsbestämmelser

 På en ansökan som har kommit in till land-
skapsregeringen innan denna lag har trätt i 
kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, 
om beslutet fattas efter lagens ikraftträdande.
 Åtgärder som verkställigheten av denna lag 
kräver får vidtas innan lagen träder i kraft.
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