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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 täy-

dennyskursseilla toisen Pohjoismaan ammattikoulutuksen lisäksi. 

Kansallisen täydennyskurssin tarve on osoitettava toteen. Kurssien 

on oltava helposti saatavilla ja suoritettavissa ilmaiseksi hake-

misajankohdasta laskettavan lyhyehkön ja ennalta määrätyn ajan 

sisällä. 

 

 

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. 
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