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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 

ammattikoulutuksen vastavuoroisesta tun-

nustamisesta Pohjoismaissa 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne solmivat yhteispohjoismaisen sopimuksen ammattikoulu-

tusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tai vaihtoehtoisesti pyrki-

vät helpottamaan pohjoismaista yhteistyötä vastavuoroisen tun-

nustamisen parissa, jonka tulee pohjautua nykyiseen rakenteeseen 

ja joka muodostaa pohjan asianomaisten ammattien hyväksynnälle 

Pohjoismaiden työmarkkinoilla. 

 

että ne laativat osaamistasoa koskevia yhteisiä kriteereitä ja otta-

vat siihen liittyen kantaa, miten aiemmin hankittua osaamista tu-

lee tunnustaa ja hyväksyä, jotta koulutuksia voidaan käyttää vas-

taaviin ammatteihin muissa Pohjoismaissa, ja että ne pitävät sa-

malla huolta siitä, että asianomaisia (ei-)julkisia kansallisia toimi-

alajärjestöjä otetaan mukaan kriteerien laadintaan. Työ olisi hyvä 

käynnistää asianomaisten välisellä pyöreän pöydän keskustelulla. 

 

että maat pyrkivät yksimielisyyteen aloista, joilla on poikkeukselli-

sesti tarve asia- ja alakohtaisin perustein täydentää ammattikoulu-

tusta erityisillä kansallisilla kursseilla tai työssä oppimisella toises-

sa Pohjoismaassa suoritetun ammattikoulutuksen täydentämiseksi. 

Kansallisen lisäkurssin tai harjoittelujakson tarve on perusteltava 

todistusvoimaisilla asiakirjoilla. Kurssien ja toimien on oltava hel-

posti saatavilla ja suoritettavissa ilmaiseksi erikseen määritellyn 

lyhyen ajan sisällä hakemisajankohdasta. 
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Lisäksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neu-

vosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää, millä aloilla ei automaattisesti hyväksytä toisen 

Pohjoismaan ammattikoulutusta tarkoituksena määrittää asian laa-

juutta sekä siihen liittyen varmistaa, että ammatinharjoittamisoi-

keutta vaativat viranomaiset perustelevat asia- ja alakohtaisesti, 

miksei tiettyä tutkintoa voida hyväksyä automaattisesti. 

 

2. Baggrund 

I udgangspunktet burde ”yrkesuddannelser”/erhvervsuddannelser i Nor-

den være så tilpas ensartede, at man per automatik burde kunne godken-

de at f.eks. en håndværker tager til et andet nordisk land og arbejder. Det 

burde udelukkende være, hvis der er særlige forhold der taler i mod dette 

at man ikke kunne udstede en autorisation per automatik. På den anden 

side kunne man for at sikre en faglig ensartethed i uddannelserne overve-

je en række tiltag, der kunne være med til at forbedre mobiliteten på ar-

bejdsmarkederne i Norden. 

 

Overordnet set burde det afklares, hvem som har ansvaret (ejerforhold) 

og sætter retningslinjer for godkendelse af faglig uddannelse 

/”yrkesuddannelse” og dermed også udsteder autorisation. Det er vigtigt 

at få afgjort hvem der har ansvaret for de forskellige dele for dernæst at 

få oversigt over, hvem som er ejer af ordningen. Herefter kan afgøres 

hvor der kunne gøres forbedringer. Her menes både i forhold til europæisk 

ansvar, statsligt ansvar, brancheansvar samt nordisk og internationalt set.  

Brancherne har som nationale organisationer ansvar i forhold til autorisa-

tion og det er vigtigt at tage hensyn til, når man bliver enige om en nor-

disk samarbejdsform i denne forbindelse. De fagspecifikke brancher bør 

ses som vigtige ressourceinstanser, som må være med på at løse de nor-

diske udfordringer på en vældig effektiv og praktisk måde. 

 

En mulighed er også, der hvor det specifikt måtte kunne begrundes med 

en saglig og faglig argumentation fra branchen selv, at man tilbyder en 

nordisk overbygning / tillægskursus i hver enkelt fagretning for personer, 

som har gennemført faguddannelse i et nordisk land. Denne tillægsuddan-

nelse bør indeholde kompletterende oplæring, som der måtte behøves fra 

et land til et andet, og samtidig indeholde nationale normer for det enkel-

te land, og der hvor det måtte være muligt også europæi-

ske/internationale autorisationskrav i forbindelse med faget. Dette betyder 

en overbygning på den generelle faguddannelse og kunne have en va-

righed på ca. seks måneder.  

 

3. Høring 

Sekretariatet har på vegne af Kultur- og Uddannelsesudvalget sendt fors-

laget i høring/på remiss til relevante instanser i hele Norden. Der er ind-

kommet en række høringsvar fra de relevante uddannelses- og branchere-

laterede organisationer: 

 
 Utbildningsdepartementet i Sverige  

 Gränshinderforum, Ministerrådet for Uddannelse og Forskning 

(MR-U) 

 SIK Grønland 

 LO Danmark 

 Beskæftigelsesministeriet (i DK) 

 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (i DK) 

 Utbildning Nord 

 Nordens Fackliga Samorganisation 

 

4. Valiokunnan näkemykset 

Periaatteessa Pohjoismaiden tulisi voida tunnustaa toistensa ammattikou-

lutukset automaattisesti. Ammatinharjoittamisoikeuden saamisen pitkästä 
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odotusajasta on haittaa työvoiman vapaalle liikkuvuudelle Pohjoismaissa. 

Järjestelmän tulisi olla joustavampi eikä niin byrokraattinen. 

 
Valiokunnan mielestä hyvä vaihtoehto nykyiselle järjestelmälle olisi se, et-
tä työnhakija saisi aloittaa työskentelyn heti, vaikka ammatinharjoittamis-
oikeus tulisi myöhemmin. Näin sekä työnantaja että työntekijä välttyisivät 
tarpeettoman pitkältä odotusajalta. 

Lisäkoulutusten suhteen valiokunta suhtautuu varovaisesti tällaisen yleis-

ratkaisun ehdottamiseen, sillä lisäkoulutukset voivat olla kalliita (kuka ra-

hoittaisi koulutuksen?), hankalasti järjestettäviä (onko jokaiselle kurssille 

riittävästi osallistujia?), eivätkä välttämättä motivoivia työnhakijalle, joka 

haluaa aloittaa työt heti. Sen takia kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa 

korostaa, että tarvitaan asia- ja alakohtaisia perusteita ja todisteita, jotta 

alalla voidaan vaatia varsinaista lisäkoulutusta ennen ammatinharjoitta-

misoikeuden myöntämistä. Varsinaisen lisäkoulutuksen vaihtoehtona voi-

taisiin ottaa käyttöön "työssä oppiminen" niin, että työntekijä saa ohjausta 

yrityksessä työskennellessään. Tämän kaltainen työssä oppiminen vaatii 

yrityksiltä lisäresursseja, mutta vastineeksi oppiminen on osa työntekoa ja 

työntekijä saa juuri kyseisessä työssä edellytettäviä taitoja. Tällä tavoin 

sekä yritys että työnhakija välttyvät ammatinharjoittamisoikeuden odotte-

lulta. Vain erityistilanteissa tulisi vaatia lisäkoulutusta, mutta muuten hy-

väksynnän pitäisi tapahtua automaattisesti. 
 

Valiokunnan mukaan on tärkeää selvittää Pohjoismaiden kaikki koulutuk-

sia hyväksyvät ja ammatinharjoittamisoikeuksia myöntävät tahot. On tär-

keää selvittää, missä määrin nämä toimijat tekevät yhteistyötä ja että 

voidaanko sitä syventää. Valiokunnan mielestä on myös tärkeää, että toi-

mialajärjestöjä osallistetaan tähän selvitystyöhön. Lisäksi on otettava 

huomioon, onko työnhakijalla työkokemusta ja arvioitava aiemmin hankit-

tua osaamista. Tärkeä seikka on, onko työnhakija juuri valmistunut vai 

onko hänellä jo usean vuoden työkokemus alalta. Sen vuoksi on tärkeää, 

että tunnustamisessa huomioidaan myös ammattiosaaminen ja aiemmin 

hankittu osaaminen, eikä katsota pelkkää koulutusta ja tutkintotodistusta. 

Valiokunta viittaa lopuksi Bolognan prosessiin, jonka mukaan yhdessä EU- 

tai Eta-maassa suoritettu tutkinto tulee tunnustaa automaattisesti toisessa 

EU/Eta-maassa, elleivät asia- tai alakohtaiset olosuhteet ole ristiriidassa 

tämän kanssa. 

5. Päätelmät 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne solmivat yhteispohjoismaisen sopimuksen ammattikoulu-

tusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tai vaihtoehtoisesti pyrki-

vät helpottamaan pohjoismaista yhteistyötä vastavuoroisen tun-

nustamisen parissa, jonka tulee pohjautua nykyiseen rakenteeseen 

ja joka muodostaa pohjan asianomaisten ammattien hyväksynnälle 

Pohjoismaiden työmarkkinoilla. 

 

että ne laativat osaamistasoa koskevia yhteisiä kriteereitä ja otta-

vat siihen liittyen kantaa, miten aiemmin hankittua osaamista tu-

lee tunnustaa ja hyväksyä, jotta koulutuksia voidaan käyttää vas-

taaviin ammatteihin muissa Pohjoismaissa, ja että ne pitävät sa-

malla huolta siitä, että asianomaisia (ei-)julkisia kansallisia toimi-

alajärjestöjä otetaan mukaan kriteerien laadintaan. Työ olisi hyvä 

käynnistää asianomaisten välisellä pyöreän pöydän keskustelulla. 

 

että maat pyrkivät yksimielisyyteen aloista, joilla on poikkeukselli-

sesti tarve asia- ja alakohtaisin perustein täydentää ammattikoulu-

tusta erityisillä kansallisilla kursseilla tai työssä oppimisella toises-
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sa Pohjoismaassa suoritetun ammattikoulutuksen täydentämiseksi. 

Kansallisen lisäkurssin tai harjoittelujakson tarve on perusteltava 

todistusvoimaisilla asiakirjoilla. Kurssien ja toimien on oltava hel-

posti saatavilla ja suoritettavissa ilmaiseksi erikseen määritellyn 

lyhyen ajan sisällä hakemisajankohdasta. 

 

 

Lisäksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neu-

vosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää, millä aloilla ei automaattisesti hyväksytä toisen 

Pohjoismaan ammattikoulutusta tarkoituksena määrittää asian laa-

juutta sekä siihen liittyen varmistaa, että ammatinharjoittamisoi-

keutta vaativat viranomaiset perustelevat asia- ja alakohtaisesti, 

miksei tiettyä tutkintoa voida hyväksyä automaattisesti. 

 

 

Göteborgissa 27. syyskuuta 2012  

Bjørt Samuelsen (Tj.) 

Göran Montan (M) 

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) 

Høgni Hoydal (T) 

Maria Tolppanen (ps.) 

 

Olemic Thommessen (H) 

Peter Johnsson (S) 

Sinuhe Wallinheimo (kok.) 

Sjúrður Skaale (Jvfl.) 

Tuula Peltonen (sd.) 
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Liite: 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus ammattikoulutuksen vastavuo-

roisesta tunnustamisesta Pohjoismaissa  

Ammatinharjoittamisoikeuden epääminen Pohjoismaissa henkilöltä, jolla 

on ammattitutkinto toisesta Pohjoismaasta, johtaa liian usein vaikeuksiin 

saada ammatinharjoittamisoikeus ammattiin, johon henkilöllä on oikeus 

koulutusmaassa. Tämä aiheuttaa Pohjoismaille merkittäviä yhteiskuntata-

loudellisia seurauksia ja jarruttaa muuten toivottua työvoiman liikkuvuutta 

Pohjoismaissa. 

 

Esimerkiksi Islannissa koulutuksen ja ammatinharjoittamisoikeuden saa-

nut sähköasentaja ei saa ammatinharjoittamisoikeutta Norjassa, ellei hän 

ole toiminut ammatissa vähintään kahta vuotta Islannissa. Rajaesteitä il-

menee myös terveydenhuollon ammattioikeuksissa. Ruotsissa voi esimer-

kiksi kouluttautua laillistetuksi naprapaatiksi, mikä ei ole mahdollista Nor-

jassa. Tämä voi vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen, sillä yhdessä maas-

sa väärinkäytösten vuoksi ammatinharjoittamisoikeuden menettänyt hen-

kilö voi toimia maassa, jossa ammattiin ei vaadita lupaa. 

 

Pohjoismaat ovat suurten väestönkehityshaasteiden edessä, minkä vuoksi 

vaaditaan liikkuvaa työvoimaa, joka on halukas työskentelemään maissa, 

joissa tietyllä alalla on työvoimapula. Pohjoismaat muodostavat luonnolli-

set työmarkkinat pohjoismaalaisille, sillä maiden kulttuuriset, kielelliset ja 

yhteiskunnalliset olot ovat samankaltaiset. 

 

Joustamattomat kansalliset vaatimukset näyttävät vaikeuttavan työvoi-

man vapaan liikkuvuuden tavoitteen saavuttamista. Pohjoismaiden neu-

voston sosiaalidemokraattisen ryhmän mielestä ongelma on tarpeeton ja 

se voidaan ratkaista parantamalla yhteistyötä maiden koulutusviranomais-

ten ja ammatinharjoittamisoikeuksia myöntävien viranomaisten välillä se-

kä työmarkkinaosapuolten kanssa. 
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Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatti-

nen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne solmivat ammattitutkintojen vastavuoroisesta tunnustami-

sesta pohjoismaisen sopimuksen, joka toimii perustana ammatin-

harjoittamisoikeuden saamiselle tarvittavilla aloilla Pohjoismaiden 

työmarkkinoilla. 

 

että laaditaan yhteiset vähimmäistutkintovaatimukset, joiden pe-

rusteella tutkinnot kelpaavat vastaavissa ammateissa kaikissa Poh-

joismaissa. 

 

että maat pyrkivät yksimielisyyteen aloista, joilla on poikkeukselli-

sesti tarve täydentää ammattikoulutusta erityisillä kansallisilla li-

säkursseilla toisen Pohjoismaan ammattikoulutuksen lisäksi. Kan-

sallisen lisäkurssin tarve on osoitettava toteen. Kurssien ja toimien 

on oltava helposti saatavilla ja suoritettavissa ilmaiseksi erikseen 

määritellyn lyhyen ajan sisällä hakemisajankohdasta. 

 

 

Lisäksi Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii selvityksen siitä, missä ammateissa ei automaattisesti 

tunnusteta toisessa Pohjoismaassa suoritettua ammattitutkintoa. 

 

 

 

Reykjavikissa 22. maaliskuuta 2012 

Anders Karlsson (S) 

Anna Ljunggren (A) 

Annette Lind (S) 

Ann-Kristine Johansson (s)  

Bendiks H. Arnesen (A) 

Billy Gustafsson (s) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd.) 

Helgi Hjörvar (A) 

Hilde Magnusson (A) 

Karen Klint (S) 

Karin Gaardsted (S)  

Karin Åström (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Maria Stenberg (S)  

Martin Kolberg (A) 

Peter Jeppsson (S) 

Peter Johnsson (S) 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (A) 

Sjúrður Skaale (Jvfl.) 

Sonja Mandt (Ap) 

Suna Kymäläinen (sd.) 

Thomas Jensen (S) 

Tone Sønsterud (A) 

Torfinn Opheim (A) 

Tuula Peltonen (sd.) 

 

 


