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1. Ammattipätevyyden tunnustaminen Euroopan unionissa

a. Johdanto

Palvelujen tarjoaminen ja työllistyminen toisessa jäsenvaltiossa on konkreettinen esimerkki 
siitä, mitä hyötyä sisämarkkinoista on kansalaisille. Syyskuun 7. päivänä 2005 annetussa 
direktiivissä 2005/36/EY luodaan säännöt, joilla helpotetaan jäsenvaltioiden välistä 
ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista. Siihen on koottu 15 aiempaa direktiiviä ja 
siinä luodaan yksinkertaisempi ja joustavampi välikaista palvelun tarjoamista koskeva 
sääntelyjärjestelmä. Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa tietyn ammatin harjoittamiselle 
ehdoksi määrätyn ammattipätevyyden. Ennen jäsenvaltiossa hankittua pätevyyttä vaatimalla 
voitiin jättää kansalaisia sisämarkkinoiden ulkopuolelle, mitä voidaan pitää kansallisuuteen 
perustuvana syrjintänä.

b. Ammattipätevyyttä koskevan lainsäädännön nykyaikaistaminen

Tässä valmisteluasiakirjassa tarkastellaan ammattipätevyysdirektiivin tärkeimpiä kohtia ja 
esittelijän yleistä kantaa direktiivin tarkistamisessa etusijalle asetettaviin kysymyksiin. 
Ammattipätevyysdirektiivin nykyaikaistaminen, jota on ehdotettu sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa1, on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tehokkaammin vastata työvoiman 
kysyntään ja tarjontaan, lisätä entisestään työmarkkinoiden joustavuutta, täyttää kansalaisten 
odotukset ja edistää liikkuvuutta EU:n sisällä.

2. Ammattipätevyyttä koskevan direktiivin pääkohdat

a. Palvelujen tarjoamisen vapaus

Ammattipätevyyttä koskevassa direktiivissä määritellään erikseen säännöt väliaikaiselle 
palvelujen tarjonnalle ja vakituiselle sijoittautumiselle. Jokainen johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti sijoittautunut Euroopan unionin kansalainen voi tarjota palvelujaan toisessa 
jäsenvaltiossa ilman, että hänen tarvitsee anoa pätevyyden tunnustamista. Tämä perustuu sille 
ajatukselle, että laillisesti ammattiaan jossain jäsenvaltiossa harjoittavaa ammatinharjoittajaa 
pidetään riittävän pätevänä harjoittamaan väliaikaisesti tätä ammattia jossain toisessa 
jäsenvaltiossa. Jos kyseinen ammatti ei ole säännelty hakijan jäsenvaltiossa, palveluntarjoajan 
on todistettava harjoittaneensa kyseistä ammattia kahden vuoden ajan. Kansanterveyteen ja 
yleiseen turvallisuuteen liittyvien ammattien osalta vastaanottava jäsenvaltio voi tarkastaa 
ammatinharjoittajan pätevyyden.

b. Sijoittautuminen

i. Pätevyyden tunnistamista koskeva yleinen järjestelmä

Järjestelmää sovelletaan niihin ammatteihin, joiden tunnustamisesta ei ole erityisiä sääntöjä. 
Yleinen järjestelmä perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle ja sillä pyritään 
takaamaan, ettei ammattipätevyyden saanutta voida enää pakottaa käymään täyttä koulutusta 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Joissain tapauksissa jäsenvaltio voi määrätä korvaavia 

                                               
1 KOM(2010) 608 lopullinen.
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toimenpiteitä, joita voivat olla joko kelpoisuuskoe tai enintään kolmen vuoden pituinen 
sopeutumisaika. 

ii. Ammattikokemukseen perustuva tunnustaminen

Direktiivin liitteessä IV luetellut kauppa-, teollisuus- tai käsiteollisuusalan toimintaa 
harjoittavat voivat hyötyä automaattisesta tunnustamisesta, joka perustuu 
ammattikokemukselle. 

iii. Koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen perustuva 
tunnustaminen

Lääkäreitä, yleissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitajia, hammaslääkäreitä, eläinlääkäreitä, 
kätilöitä, proviisoreita ja arkkitehtejä (alakohtaiset ammatit) koskee koulutuksen 
vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen perustuva koulutuksen antaman pätevyyden 
automaattinen tunnustaminen, josta on määrätty yhteisön lainsäädännössä. 

3. Ammattipätevyysdirektiivin päivittämisessä etusijalle asetettavat näkökohdat

a. Asianmukainen soveltaminen 

Vaikka ammattipätevyysdirektiivi on koottu lähinnä olemassa olevista teksteistä, sen 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutui vasta kolmen vuoden kuluttua 
alkuperäisestä määräajasta, joksi oli asetettu vuoden 2007 lokakuu. Lisäksi sen vuoksi, että 
direktiiviä tulisi lähes tuhannen viranomaisen soveltaa ja että säänneltyjä ammatteja on yli 
4600, direktiivin täytäntöönpano on erityisen työlästä. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyy 
yhä monia kysymyksiä; lähes 20 prosenttia SOLVITin tapauksista liittyy pätevyyden 
tunnustamiseen. Sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa käytävä kuulemismenettely on 
olennainen, jotta voidaan estää se, että täytäntöönpano ei tulevaisuudessakaan onnistu 
asetetussa määräajassa. 

b. Yksinkertaistaminen

Julkisen kuulemismenettelyn tuloksista selvisi, että tarvitaan selkeästi yksinkertaistamista, 
joka vähentäisi kansalaisille koituvaa hallinnollista taakkaa ilman, että kansanterveyden ja 
yleisen järjestyksen turvaaminen kärsisi.  Ammatinharjoittajat joutuvat suorittamaan liiallisia 
korvaavia toimenpiteitä, toimittamaan asiakirjoja ja käännöksiä sekä kohtaavat 
ammattikokemuksen osoittamiseen liittyviä vaikeuksia. Kaikki tämä voi aiheuttaa turhia 
viivästyksiä. Ilmoitusjärjestelmän sanottiin olevan erityisen hankala väliaikaisen liikkuvuuden 
osalta. Ammattipätevyysdirektiivin suurin uudistus oli väliaikaista liikkumista koskevan 
hallintojärjestelmän keventäminen ja sen joustavuuden lisääminen. Useimmissa 
jäsenvaltioissa on kuitenkin käytetty etukäteisilmoituksen järjestelmää, minkä vuoksi 
yksinkertaisempi järjestelmä ei toiminut odotetulla tavalla. Meidän tulisi päättää, voisiko 
yksittäinen verkkopalvelin auttaa korjaamaan nykyiset ongelmat ja parantaa toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Meidän tulisi myös harkita jäsenvaltioiden 
pyytämistä arvioimaan, voivatko ne tehdä tiettyjen ammattien sääntelyä kohtuullisemmaksi 
tai jopa vähentää säänneltyjen ammattien määrää joillain aloilla, lukuun ottamatta 
terveydenhuoltoalaa. 
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c. Olemassa olevien säädösten päivittäminen 

Ammattipätevyysdirektiiviin on koottu yhteen 15 tekstiä, joista osa on annettu jo vuonna 
1977. Näin ollen direktiivin tarkistaminen tuo mahdollisuuden arvioida, tulisiko korvaavia 
toimia, vaadittua ammattikokemusta ja ammatinharjoittajien (esimerkiksi) sairaanhoitajien 
koulutuksen vähimmäisvaatimuksia päivittää ja pitäisikö sellaiset näkökohdat kuin jatkuva 
ammatillinen kehitys ottaa huomioon. 

d. Viimeaikaisten kehityssuuntien ottaminen huomioon

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa 2 luotiin perusta periaatteelle, joka koskee 
osittaista pääsyä johonkin ammattiin. Jos ei ole mitään yleiseen etuun liittyvää estettä, 
ammatinharjoittajalle on myönnettävä osittainen pääsy ammattiin, jos toiminnan alojen väliset 
erot ovat niin suuret ettei niitä voi korvata ylimääräisillä toimilla. Julkisessa 
kuulemismenettelyssä tuotiin kuitenkin esille merkittäviä varauksia, jotka liittyvät 
terveydenhoitoalan ammattilaisten osittaiseen oikeuteen harjoittaa ammattia. 

e. Kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden parantaminen

On tarpeen tunnistaa tapaukset, joihin liittyy vakavaa ammatillista väärinkäyttöä ja joissa 
aiempaa ennakoivampi tiedonvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi pakollista. 
Erityisesti terveydenhoitoalan osalta ammattipätevyysdirektiivin uudistamisessa tulisi 
tarkastella keinoja, joilla ennaltaehkäisevä varoitusjärjestelmä voisi auttaa takaamaan, että 
ammatinharjoittajien liikkuvuus toteutuu ilman, että kansanterveys ja yleinen turvallisuus 
vaarantuvat. Meidän on tässä yhteydessä harkittava olisiko kielitaitoa koskeva 
käytennesäännöstö hyödyllinen erityisesti terveydenhoitoalan ammattien kohdalla. 

f. Lisäarvoa tuottavien työkalujen kehittäminen

i. Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän laajentaminen

Ammattipätevyysdirektiivin uudistamisessa tulisi tarkastella sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän laajentamismahdollisuuksia, jotta voidaan parantaa toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonjakamista. Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän laajentaminen hälytysjärjestelmiin lisäisi sekä kansalaisten että 
viranomaisten luottamusta järjestelmään. Varoitusjärjestelmä voisi perustua palveludirektiivin 
malliin3 tai velvoitteeseen, jonka mukaan kaikkia jäsenvaltioita on varoitettava heti, kun 
ammatinharjoittamiseen liittyvä rangaistus on asetettu. Molempien vaihtoehtojen kohdalla on 
noudatettava perusoikeuksia ja yksityisiä henkilötietoja koskevaa tietosuojaa. 

ii. Ammattikortti 

Julkisessa kuulemismenettelyssään Euroopan komissio ehdotti ammattikortin ottamista 
käyttöön ammattipätevyyden tunnustamisen edistämiseksi. Julkisessa kuulemismenettelyssä 
tuli esiin useita kysymyksiä, jotka liittyvät ammattikortin kustannuksiin, luotettavuuteen ja 

                                               
2 Collegios de ingenieros, asia C-330/03, tammikuun 19 päivänä 2006.
3 Palveludirektiivin 29 artiklan 3 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot ilmoittamaan 
muille jäsenvaltiolle ja komissiolle palvelutoiminnasta, joka voisi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle taikka ympäristölle ('varoitusjärjestelmä').
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ominaisuuksiin. Nykyisissä puitteissa on vaihtelevin tuloksin yritetty kehittää tällaisia kortteja 
eri ammattien osalta. Tarvitaan siksi perusteellista todisteisiin perustuvaa vaikutusten 
arviointia siitä, millaista lisäarvoa ammattikortti toisi. Tuntuu olevan selvä, että jonkin 
ammattikortin luomisen on oltava vapaaehtoista sekä ammattijärjestöille että toimivaltaisille 
viranomaisille. Ammattikortit tulisi sovittaa yksittäisiin ammatteihin ja järjestelmän 
käyttöönoton tulisi olla joustavaa. On ratkaisevan tärkeää harkita monia kysymyksiä. Mitä 
lisäarvoa kortti toisi ammatinharjoittajille ja kuluttajille? Mitä järjestelmä tulisi maksamaan? 
Mitä tietoja kortin tulisi sisältää? Miten voidaan suojautua tietojen väärentämiseltä? Mitä 
etuja fyysisellä kortilla on sähköiseen korttiin nähden? Mahdollisesti kaikkein tärkein on vielä 
kysymys siitä, miten voimme luoda kortin virallistamiseksi tarvittavan järjestelmän ja 
ylläpitää sitä.  


