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A 1841/kultur  

 

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta ammattikoulutusalan 
konferenssista 

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka yhteispohjoismaista ammattikoulutusalan konfe-

renssia koskevan jäsenehdotuksen A 1841/kultur käsittelyä. 

 

 

Taustaa 

Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi solmivat 3. marraskuuta 2004 sopimuksen lu-

kioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä.  

 

Sopimus tuli voimaan 27. maaliskuuta 2008 eli noin 12 vuotta sitten. 

 

Sopimuksessa lukee, että ”osapuolet haluavat lisätä yhdestä Pohjoismaasta olevien 

opiskelijoiden ja muiden mahdollisuuksia saada koulutusta ja suorittaa tutkintoja 

toisten Pohjoismaiden oppilaitoksissa. Lisäksi osapuolet haluavat vastavuoroisesti 

hyväksyä tutkinnot, osatutkinnot ja opintosuorituksia koskevat säännökset.”  

 

Pohjoismaissa tarvitaan runsaasti eri ammattien taitajia tulevaisuudessa, ja heidän 

on voitava myös halutessaan jatkokouluttautua ammatissaan. 

 

Meidän on tuotava ammatillista koulutusta tehokkaammin esille, jotta nuoret innos-

tuisivat valitsemaan ammatillisen kouluttautumisen. Joissakin ammateissa järjeste-

tään esimerkiksi Euroopan- tai maailmanmestaruuskisoja. Konferenssissa voitaisiin 

keskustella tämän kaltaisista toimista.   

Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä esitteli jäsenehdotuksen 

ammatillista koulutusta käsittelevästä yhteispohjoismaisesta konferenssista  Osaami-

nen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kesäkokouksessa 2020. Keskustellessaan 

asiasta syyskuun kokouksessaan 2020 valiokunta piti teemaa niin tärkeänä, että se 
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päätti antaa sihteeristölle tehtäväksi laatia konseptin Pohjoismaiden neuvoston jär-

jestämää konferenssia/pyöreän pöydän keskustelua varten siitä, miten yhä useampia 

nuoria voitaisiin houkutella hakeutumaan ammattikoulutuksiin ja mitä vaaditaan sii-

hen, että alakohtaisesti säädellyt ammatit hyväksytään kaikissa Pohjoismaissa. 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta toivoi, että hanke toteutettaisiin yh-

teistyössä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan kanssa. Kasvu ja kehitys Pohjo-

lassa -valiokunta asettui syyskuun kokouksessaan 2020 kannattamaan ehdotusta ky-

seistä konferenssiteemaa koskevasta yhteistyöstä Osaaminen ja kulttuuri -valiokun-

nan kanssa. 

 

Puheenjohtajisto päätti huhtikuun kokouksessaan 2021 varata tarkoitukseen 150  000 

Tanskan kruunua. Kasvu ja kehitys -valiokunta ja Osaaminen ja kulttuuri -valiokunta 

päättivät omissa huhtikuun kokouksissaan varata tarkoitukseen 75 000 Tanskan 

kruunua. Sittemmin myös rajaesteneuvosto on päättänyt varata tarkoitukseen 

50 000 Tanskan kruunua.  

 

Meneillään on tarjouspyyntömenettely työtä organisoivan ja johtavan konsultin löy-

tämiseksi. Tarjousten jättöpäivä on 25. kesäkuuta. 

 

Siten Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta päättää ehdottaa, että Pohjois-

maiden neuvosto merkitsee jäsenehdotuksen A 1841/kultur yhteispohjoismaisesta 

ammattikoulutusalan konferenssista tiedoksi. 
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