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Jäsenehdotus rinnakkaisten alojen ammattikoulutusten ja
ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta
Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että Pohjoismaat ja niiden itsehallintoalueet tunnustavat automaattisesti toisessa Pohjoismaassa tai itsehallintoalueella asuvien henkilöiden suorittamat
vastaavien alojen ammattitutkinnot ja ammattipätevyyden.
Taustaa
Automaattinen vastaavien alojen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen
poistaa huomattavan rajaesteen Pohjoismaiden väliltä. Näin päästään eroon erilaisista tunnustamismenettelyistä, tehostetaan hallintoa ja parannetaan työllisyyttä.
Tällä hetkellä ongelmia aiheuttaa säänneltyjen ammattien toisistaan poikkeava sääntely eri maissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka tietyn koulutuksen suorittaminen täyttää vaatimukset yhdessä maassa, se ei välttämättä täytä niitä muissa
Pohjoismaissa.
Nykyisin yksittäiset viranomaiset joutuvat tekemään arvion henkilön koulutus- ja
ammattitaustasta säänneltyjä ammatteja koskevan lainsäädännön pohjalta. Viranomainen voi vaatia hakijalta lisäkoulutusta tai ammattikokemuksen kartuttamista.
Nämä vaatimukset saattavat olla käytännössä niin mittavia ja asian käsittely niin
monimutkaista ja pitkäkestoista, että prosessi vastaa hakemuksen hylkäämistä.
Pelkästään Ruotsin ja Tanskan välillä tunnustamismenettelyn monimutkaisuus estää
noin 25 000 ihmisen työmatkaliikenteen Juutinrauman yli. Tämä on yksi Damvad
Analyticsin vuonna 2017 laatiman raportin ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder – Kostnader för Greater Copenhagen” johtopäätöksistä.
Raportissa kerrotaan myös, että monet tutkimukset ovat osoittaneet, miten paljon
hyötyä tehostetuista tunnustamismenettelyistä olisi koko yhteiskuntataloudelle.
Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton Svenskt Näringslivin vuonna 2016 laatimassa
raportissa todetaan, että kaksi konkreettista ehdotusta ulkomaisen työvoiman
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osaamisen tunnustamisen vauhdittamiseksi kasvattaisi Ruotsin tuotannon tasoa 350
miljoonan Ruotsin kruunun verran ja lisäisi verotuloja 200 miljoonaa Ruotsin kruunua.
Copenhagen Economics -konsulttiyrityksen vuonna 2012 tekemän tapaustutkimuksen mukaan koulutusten tunnustamiseen liittyvien keskenään erilaisten ehtojen ja
muiden työmarkkinaesteiden poistaminen lisäisi alueen työllisyyttä 700 hengellä,
minkä yhteiskunnallinen lisäarvo olisi 300–400 miljoonaa Tanskan kruunua vuodessa.
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