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MISTÄ ON KYSE?
"ECVET-ASIAKIRJOJEN TOTEUTUS" -käsikirja on opas organisaatioille (koulut, ammatilliset
koulutuskeskukset ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvat organisaatiot), joiden tavoitteena on
käyttää ECVET-järjestelmää sekä Erasmus+ -ohjelmassa että sen ulkopuolella.
Käsikirjassa esitetään, selkeästi ja sen käyttäjille tarkoitettujen esimerkkien avulla, mitä ECVETjärjestelmällä tarkoitetaan, mihin ja miten järjestelmää käytetään sekä mitä periaatteita ja asiakirjoja
järjestelmässä käytetään.
Käsikirja sisältää lisäksi osan, jossa esitetään ECVETiin liittyviä skenaarioita kumppanuudessa mukana
olevissa maissa sekä tapaustutkimuksia ja hyviä käytäntöjä ECVETin käytöstä.
Lopussa on kaksi liitettä: esimerkkejä Informamentis Europan käyttämistä ECVET-asiakirjoista ja
avainsanojen sanasto.
"ECVET-ASIAKIRJOJEN TOTEUTUS" -käsikirja on tuotettu projektissa "IMPROVE" – Erasmus+
Avaintoiminto 2 - KA202 - Ammatillisen koulutuksen strategiset kumppanuudet.
IMPROVE-projektin tavoitteena on vastata ammatillisen koulutuksen järjestelmien innovaatiotarpeisiin
oppimisympäristöjen vaihtoehtoisten ja toimiviksi havaittujen metodologioiden ja lähestymistapojen
avulla, jotta työssäoppimisesta voitaisiin luoda hyvä kokemus.
"IMPROVE"-projektia tukevilla kumppaneilla on yhteinen tavoite edistää innovatiivisia käytäntöjä ja
työkaluja ammatillisessa koulutuksessa sekä kannustaa näkemään sen "tärkeänä valintana
ammatillisella uralla" Euroopan komission uuden kokonaisuuden, Euroopan osaamisohjelman (2016)
mukaisesti, yhdessä sen kymmenestä toimenpiteestä.
Kuten edellä mainitussa osaamisohjelmassa on korostettu, EU:n komission tavoitteena on tehdä
ammatillisesta koulutuksesta "ensimmäinen vaihtoehto" parantamalla ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden mahdollisuuksia hankkia työssäoppimiskokemusta ja edistämällä ammatillisen
koulutuksen hyviä tuloksia työmarkkinoilla.
"IMPROVE"-projektin ansiosta siihen osallistuvissa maissa voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia
työkaluja ja ohjeita käytettäväksi ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä työskentelevän henkilöstön
keskuudessa, levittää niitä opiskelijoiden keskuudessa tukemaan työllistymistä ja itsenäistä
ammatinharjoittamista sekä jaettavaksi eurooppalaisissa organisaatioissa. Tämä toimii lähtökohtana
uusille projekteille ja aloitteille ammatillisen koulutuksen järjestelmien parantamiseksi.
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LUKU 1: MIKÄ ON ECVET?

ECVET on tekninen viitekehys yksilöiden oppimistulosten siirtämiselle, tunnustamiselle ja tarvittaessa
keräämiselle tutkinnon saamiseksi. ECVET-työkalut ja -menetelmät käsittävät tutkintojen kuvauksen
oppimistulosyksiköiden ja niihin liittyvien pisteiden perusteella, siirto- ja kertymisprosessin sekä
täydentävät asiakirjat, kuten opintosopimukset, opintosuoritusotteet ja ECVET-käyttöoppaat 1.
ECVETin tulisi helpottaa oppimistulosten tunnustamista kansallisen lainsäädännön mukaisesti
liikkuvuuden puitteissa tutkinnon saavuttamiseksi. On huomattava, ettei ECVET merkitse kansalaisille
uutta oikeutta saada oppimistuloksiaan tai opintopisteitään automaattisesti tunnustetuiksi. Sen
soveltaminen tiettyyn tutkintoon perustuu jäsenvaltioissa sovellettavaan lainsäädäntöön, sääntöihin ja
määräyksiin, ja se perustuu seuraaviin periaatteisiin ja teknisiin määritelmiin.
Jäsenvaltioiden yhteistyössä Euroopan komission kanssa kehittämä ECVET on hyväksytty Euroopan
parlamentissa ja neuvostossa vuonna 2009. ECVETin käyttöönotto ja toteuttaminen osallistuvissa
maissa on vapaaehtoista.
ECVET on yksi monista eurooppalaisista työkaluista, jotka on otettu käyttöön viime vuosikymmenellä
olennaisena osana ”Koulutus 2010–2020” -strategiaa ja Kööpenhamina-prosessia. Näiden linjausten
vaikutukset riippuvat niiden johdonmukaisuudesta ja vuorovaikutuksesta, mutta linjausten
täytäntöönpano lisää tutkintojen läpinäkyvyyttä, tukee liikkuvuutta ja hyödyttää kansalaisia tarjoamalla
järjestelmällisen ja läpinäkyvän tavan esittää, dokumentoida ja validoida tietonsa, taitonsa ja
osaamisensa.
Osana eurooppalaista strategiaa, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista kansalaisten
osaamisen kehittämiseksi sekä työllistyvyyden parantamiseksi Euroopan työmarkkinoilla, ECVETillä on
kaksi tavoitetta:
- opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden helpottaminen (ECVET-liikkuvuus)

1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 18. päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen
opintosuoritusten järjestelmän (ECVET) perustamisesta - 2009 / C 155/02
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-

kansallisten tutkintojärjestelmien tekeminen joustavammiksi sekä paremmin soveltuviksi
tunnustamista ja siirtämistä varten (ECVET elinikäiseen oppimiseen).

Liikkuvuuden tukemiseksi ECVET pyrkii parantamaan
oppimistulosten tunnustamismahdollisuuksia ja
siten antamaan ihmisille mahdollisuuden rakentaa
ulkomailla, eri oppilaitoksissa tai erilaisissa
tilanteissa oppimansa varaan. Toisin sanoen ECVETin
pitäisi
helpottaa
liikkuvuuden
integrointia
oppijoiden oppimisreitteihin ja ulkomailla opitun
tekemistä näkyväksi ja tunnustetuksi. ECVETin
menestys
riippuu
toimivaltaisten
laitosten
keskinäisen luottamuksen kehittymisestä.
Elinikäisen oppimisen tukemiseksi ECVET pyrkii
parantamaan aiemmin opitun tunnustamista ja
kertymistä.
Näin
yksilöllisten
elinikäisten
oppimispolkujen kehittyminen voi olla helpompaa,
minkä ansiosta ihmiset voivat hankkia tietoja, taitoja ja
osaamista sekä viime kädessä myös tutkintoja asteittain
ja rakentamalla aiemmin oppimansa varaan. Toisin
sanoen ECVET voi helpottaa yksilöiden siirtymistä eri
työpaikkojen, yritysten tai toimialojen välillä, mutta myös siirtymistä työttömyydestä tai
toimettomuudesta työllisyyteen.
Järjestelmätasolla ECVET pyrkii parantamaan yhteensopivuutta eri puolilla Eurooppaa toimivien
ammatillisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen välillä.
Tämä tarkoittaa, että järjestelmätason näkökulmasta tavoitteena on, että ECVET ja sen tekniset
komponentit upotetaan olemassa oleviin koulutus- ja tutkintojärjestelmiin, mikä tekee ECVETistä
säännönmukaisesti eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen ominaisuuden kaikilla tasoilla. Jotta tämä
tapahtuisi, kaikissa Euroopan maissa vaaditaan hallitusten sitoutumista tukemaan ECVET-periaatteiden
sisällyttämistä olemassa oleviin koulutus- ja tutkintojärjestelmiin sekä viitekehyksiin.
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1.1 ECVET — PERIAATTEET JA TEKNISET TIEDOT
1.1.1 Oppimistulosten yksiköt
ECVET keskittyy sarjaan teknisiä komponentteja, jotka yhdessä
helpottavat oppimisen tunnustamista riippumatta siitä, missä
maassa tai koulutusjärjestelmässä oppiminen on tapahtunut.
Onnistunut ECVET-toteutus edellyttää, että tutkinnot kuvataan
oppimistuloksina, oppimistulokset kootaan yksikköinä ja kertyvät
yksiköt usein muodostavat tutkintojen tai tutkintotodistusten
perustan. Arviointi-, validointi- ja tunnustamisprosesseista on
myös sovittava kaikkien osallistuvien kesken, ja niiden on
kunnioitettava olemassa olevaa kansallista, alueellista,
alakohtaista tai institutionaalista käytäntöä.
Oppimistulosyksiköt2 ovat osa tutkintoa, joka koostuu
johdonmukaisista tiedoista, taidoista ja osaamisesta, jotka
voidaan arvioida ja vahvistaa niihin liittyvillä ECVET-pisteillä.
Tutkinto käsittää periaatteessa useita yksiköitä ja koostuu yksiköiden kokonaisuuksista.
Siten oppija voi saavuttaa tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on saavutettu eri maissa ja
konteksteissa (vrt. formaalin ja joissain tilanteissa epävirallisen ja arkioppimisen kontekstit) noudattaen
samalla yksiköiden keräämistä ja oppimistulosten tunnustamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Tutkinnon muodostavien yksiköiden tulisi olla:
- kuvattu ymmärrettävästi viittaamalla niihin sisältyviin
tietoihin, taitoihin ja osaamiseen
- rakennettu ja organisoitu johdonmukaisesti
kokonaistutkinnon perusteella
- rakennettu tavalla, joka mahdollistaa
oppimistulosten erillisen arvioinnin ja validoinnin
yksikössä.
Yksikön määritelmiin tulisi sisältyä:
- yksikön yleinen nimi
- tutkinnon (tai tutkintojen) yleinen nimi, johon yksikkö liittyy, soveltuvin osin
- viittaus tutkintoon EQF-tason mukaisesti ja tarvittaessa kansallisen tutkintojen viitekehyksen (NQF)
tason mukaan tutkintoon liittyvillä ECVET-pisteillä

2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 18. päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen
opintosuoritusten järjestelmän (ECVET) perustamisesta - 2009 / C 155/02
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yksikön oppimistulokset
menettelyt ja perusteet näiden oppimistulosten arvioimiseksi
yksikköön liittyvät ECVET-pisteet
yksikön voimassaoloaika tarvittaessa.

Yksikkö voi olla määritelty yhdelle tutkinnolle tai yhteinen
useille tutkinnoille. Odotetut oppimistulokset, jotka
määrittelevät yksikön, voidaan saavuttaa riippumatta siitä,
missä tai miten ne on saavutettu. Yksikköä ei siis pidä sekoittaa
formaalin opetusohjelman tai koulutuksen osaan.
Säännöt ja menettelyt oppimistulosyksiköiden ominaisuuksien
määrittelemiseksi sekä yksiköiden yhdistämiseksi ja
keräämiseksi tiettyyn tutkintoon ovat toimivaltaisten
oppilaitosten ja koulutusprosessiin osallistuvien kumppaneiden määrittelemiä kansallisten tai
alueellisten sääntöjen mukaisesti.
Nämä vaatimukset voivat olla rajoittavia riippuen tutkintojärjestelmän perinteestä ja käytännöstä sekä
tutkinnon standardien suunnittelutavasta. Yksiköt voivat myös muodostaa formaalin koulutusohjelman.
Maissa, joissa tutkintoja ei ole suunniteltu yksikkökohtaisesti tai joissa tutkinnot eivät salli yksiköiden
kertymistä, on mahdollista käyttää liikkuvuutta varten ECVET-järjestelmää luomalla yksikköjä, joita
käytetään vain liikkuvuuteen. Näille yksiköille saavutetut suoritukset voidaan sitten siirtää.
Oppimistulokset vahvistetaan vapauttamalla oppija vastaavasta osasta koulutusta omassa
kotioppilaitoksessaan (eli hänen ei tarvitse käydä oppimisprosessia uudelleen). Nämä oppimistulokset
tunnustetaan kuitenkin vasta opiskelijan tutkinnon loppuarvioinnissa.
Oppimistulosten ryhmittelemiseksi yksiköiksi on tarpeen tunnistaa toisiinsa liittyvät oppimistulokset. On
olemassa erilaisia kriteereitä, joiden mukaan oppimistulokset voidaan ryhmitellä yksiköihin, ja
käytettävien kriteerien valinta riippuu tutkintojärjestelmästä.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Ecvet-sihteeristö.eu3 tarjoaa alla olevia esimerkkejä ryhmittelyyn käytetyistä kriteereistä:
- oppimistulosten ryhmittely, joka perustuu samanlaisen ammatillisen toimintoryhmän/tehtävien
vastaavuuteen (esimerkiksi oppimistulokset yksikössä "shampoo ja hiusten käsittely")
- oppimistulosten ryhmittely, joka perustuu saman tuotteen tai tuotantotekniikan vastaavuuteen
(esimerkiksi oppimistulokset yksikössä "grilliruokien valmistaminen")

3

https://www.ecvet-secretariat.eu/en
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- oppimistulosten ryhmittely tuotantoprosessin tai palvelun suorittamisvaiheen mukaan (esimerkiksi
oppimistulokset yksikössä "asiakkaalle tiedottaminen ylläpitotoimenpiteistä")
- oppimistulosten ryhmittely yksikköön, koska ne liittyvät saman osaamisalan tietoon, taitoon tai
osaamiseen (esimerkiksi vieraan kielen taito voi muodostaa erillisen yksikön).

Ammatilliset tutkinnot
voivat
sisältää
oppimistuloksia, jotka
liittyvät
selvästi
henkilön
kykyyn
suorittaa tietty toiminto
työpaikalla, mutta ne
sisältävät usein myös
avaintaitoja
koskevia
oppimistuloksia.
Tutkintojärjestelmän
tehtävänä on päättää,
ryhmitelläänkö tiettyyn
ammatilliseen
toimintaan
suoraan
liittyvät oppimistulokset
yksiköihin
yhdessä
avaintaitojen kanssa vai muodostavatko (jotkut) avaintaitoihin liittyvät oppimistulokset erillisiä
yksiköitä.
Lopuksi pääsääntöisesti tutkinnon oppimistulokset tulisi arvioida vain kerran (ellei odotettavissa oleva
oppijan suoritustaso ole korkeampi). Siksi samaa oppimistulosta ei yleensä integroida useaan eri
yksikköön. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla välttämätöntä määritellä joitakin tietoja, taitoja ja
osaamista, jotka liittyvät kaikkiin tai ryhmään yksiköitä - esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta koskevat
tiedot; ympäristönsuojelu; hygienia; tai joissakin tapauksissa avaintaidot. Vaikka nämä oppimistulokset
olisivatkin yhteisiä tai poikittaisia koko tutkintoon nähden, ne tulisi tunnistaa kunkin yksikön
kuvauksessa.
Yksikköjen kuvaukset ovat ratkaisevia ECVETprosessien onnistumisen kannalta, koska ne
ovat perusta tutkintojen läpinäkyvyydelle.
Yksikkökuvauksen avulla
eri tutkintoja
myöntävät toimivaltaiset oppilaitokset ja
ammatillisen koulutuksen tarjoajat sekä
työnantajat
ymmärtävät
yksiköiden
ominaisuudet
ja
toisessa
yhteydessä
tapahtuneen arvioinnin.
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Tässä on kaksi tärkeää näkökohtaa: käytetyn terminologian selkeys ja tapa, jolla teksti on järjestetty
käyttäjäystävällisellä tavalla.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Kokouksen "Joustavat tutkinnot muuttuville työmarkkinoille" (marraskuu 2015) 4 aikana
oppimistulosyksiköiden potentiaali tuli esiin alla kuvatulla tavalla:
- oppimistulosyksiköitä voidaan käyttää parantamaan tutkintojen läpinäkyvyyttä työnantajille ja
poistamaan yleinen epäluottamus "perinteisistä" tutkinnoista
- oppimistulosyksiköt voivat tukea työmarkkinoita niiden tarpeiden määrittelemisessä
- oppimistulosyksiköt voivat tukea aiemmin opitun validointia myös oppimisen tarjoajan
näkökulmasta, tunnistamalla, kuinka suuri osa tutkinnosta on jo hankittu ja mitä on kehitettävä
täyden tutkinnon osoittamiseksi. Tämä voi pitää sisällään prosessin, jossa ihmiset kypsyvät oman
oppimisensa subjekteiksi, ja jossa heidät tehdään tietoisiksi polustaan ja koulutustoimista tehdään
lyhyempiä ja tarkoituksenmukaisempia
- oppimistulosten yksiköt ja arviointimekanismit voidaan yhdistää epävirallisen ja arkioppimisen
tunnustamista koskeviin pyyntöihin (NFIL).

1.1.2 ECVET-pisteet
ECVET-pisteiden avulla esitetään numeerisesti tutkinnon oppimistulosten kokonaispaino ja tutkintoon
liittyvien yksiköiden suhteellinen paino. Yhdessä yksiköiden, oppimistulosten kuvausten ja tutkintojen
tasoa koskevien tietojen kanssa ECVET-pisteet voivat tukea tutkinnon ymmärtämistä. Tutkinnolle
myönnetty ECVET-pisteiden määrä yhdessä muiden määritelmien kanssa voi esimerkiksi osoittaa, että
tutkinnon laajuus on kapea tai laaja. Yksikölle osoitettujen ECVET-pisteiden lukumäärä antaa oppijalle
tietoa jo kertyneen suhteellisesta painosta. Se tarjoaa myös oppijalle tietoa siitä, mitä on vielä
saavutettava.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

ECVET-pisteiden osoittamiseksi tutkinnolle valitaan viitteellinen oppimisreitti. Tämä voi olla esimerkiksi
tyypillisin reitti (oppijoiden lukumäärän suhteen). Käyttämällä ECVET-pisteitä koskevaa käytäntöä
määritetään tutkinnon ECVET-pisteiden määrä (vuosi = 60 ECVET-pistettä) ja esimerkiksi 180 pistettä
tutkinnolle, jonka viitteellinen reitti kestää kolme vuotta. Tämän seurauksena tutkinnolle osoitetaan 180
ECVET-pistettä, vaikka se voidaan suorittaa lyhyemmän tai pidemmän reitin kautta.

4

253 rekisteröitynyttä osallistujaa, mukaan lukien kansalliset ECVET-koordinaattorit ja asiantuntijat, talouselämän ja työmarkkinoiden
edustajat ja muut asiantuntijat (ammatillinen koulutus, korkeakoulutus). Lähde: ECVET TEAM - ECVET Forum 2015 - arviointi.
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Esimerkiksi Ranskassa ylemmän keskiasteen tutkintona suoritettu ammattitutkinto (ammatillinen
ylioppilastutkinto) voidaan saavuttaa seuraavin tavoin:
- koulupohjainen ammatillinen peruskoulutus - ohjelman normaali kesto on kolme vuotta;
- oppisopimuskoulutus – normaali kesto on myös kolme vuotta;
- jatkuva ammatillinen koulutus – kesto vaihtelee oppijan aiemman kokemuksen tai hänen edellisen
tutkintonsa mukaan
- täysi tutkinto voidaan saavuttaa myös epävirallisen ja arkioppimisen validoinnilla tai yhdistämällä
jatkokoulutus ja validointi.
(Lähde: Ranskan opetusministeriö)
Jos lähtökohtana pidetään alkuperäistä ammatillista koulutusta (tämä on reitti, jota useimmiten
noudatetaan), ammatillisen ylioppilastutkinnon suorittaneella olisi 180 ECVET-pistettä. Tätä ECVETpisteiden määrää sovellettaisiin tutkinnon saavuttamiseksi kuljetusta reitistä riippumatta.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

ECVET-pisteitä ei pidä sekoittaa opintopisteisiin.
Opintopisteillä tarkoitetaan oppijan saavuttamia oppimistuloksia (katso kohta ”Opintopisteiden siirto ja
kertyminen”), ECVET-pisteet antavat tietoa tutkinnoista ja yksiköistä.
Toisin sanoen, opintopisteen liittyessä henkilöön ja hänen saavutuksiinsa (pistettä ei ole olemassa yksin
ilman, että joku olisi saavuttanut sitä), ECVET-pisteet liitetään tutkinnon rakenteeseen ja kuvaukseen
(riippumatta siitä, onko joku suorittanut tutkinnon vai ei).
Opintopisteitä voidaan siirtää ja kerätä, jos toimivaltainen oppilaitos tunnustaa, että oppijan saamat
opintopisteet ovat merkityksellisiä ja niitä voidaan pitää osana tutkintoa, jota oppija on suorittamassa
(tai jolle hän hakee tunnustusta).
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ECVET-pisteet antavat tietoa oppijan siirtämästä ja keräämästä hyvityksestä (esimerkiksi mikä on
oppijan jo saavuttamien yksikköjen suhteellinen paino).

1.1.3 Opintopisteiden siirto ja kertyminen
Opintosuorituksilla (eli opintopisteillä) tarkoitetaan
yksilöiden oppimistuloksia, jotka on arvioitu ja voidaan
kerätä
tutkintoon
tai
siirtää
muihin
oppimiskokonaisuuksiin tai tutkintoihin.
Pisteillä tarkoitetaan, että oppija on saavuttanut
edellytetyt oppimistulokset, jotka on arvioitu
myönteisesti, ja arvioinnin tulos on dokumentoitu
henkilökohtaiseen
opintosuoriteotteeseen.
Dokumentoinnin perusteella muut oppilaitokset voivat
tunnistaa oppijoiden pisteet.
Opintopisteet eivät ole sama asia kuin ECVET-pisteet. Opinto- ja ECVET-pisteiden erottamiseksi katso
ECVET-pisteitä käsittelevä osio.
Opintopisteiden siirron kautta yhdessä kontekstissa saavutetut oppimistulokset voidaan ottaa
huomioon toisessa kontekstissa. Opintopisteiden siirto perustuu arviointi-, validointi- ja
tunnustamisprosesseihin.
Siirtämistä varten on arvioitava oppimistulokset. Arvioinnin tulos kirjataan oppijan
opintosuoriteotteeseen, mikä muodostaa opintopisteet. Arvioitujen tulosten perusteella toinen
toimivaltainen oppilaitos voi vahvistaa ja tunnustaa opintopisteet.
Opintopisteitä voi siirtää kahdella tavalla:
- siirto kumppanuuksien yhteydessä
- siirto kumppanuuksien ulkopuolella.
Näitä selitetään tarkemmin alla.
Kun opintosuoritusten siirto tapahtuu organisoidun liikkuvuuden puitteissa ja opintosopimuksella
vahvistettuna, ja jos arvio on myönteinen, pisteet on vahvistettava ja tunnustettava automaattisesti.
Opintopisteiden kertyminen on prosessi, jonka avulla oppijat voivat hankkia tutkintoja asteittain, kun
oppimistuloksia arvioidaan ja validoidaan peräkkäisesti.
Opintopisteiden kertymisestä päättää tutkinnon myöntämisestä vastaava toimivaltainen oppilaitos. Kun
oppija on hankkinut vaaditut pisteet ja kun kaikki edellytykset tutkinnon saamiseksi täyttyvät,
opiskelijalle myönnetään tutkinto.
ECVET-pisteiden kertyminen on mahdollista ottamalla käyttöön oppimistulosyksiköt, jotka voidaan
arvioida, validoida ja tunnustaa asteittain. Kertyminen perustuu tutkintojärjestelmien sitä koskeviin
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sääntöihin ja vaatimuksiin. Nämä säännöt määrittelevät, mitkä oppimistulokset kerätään mihinkin
tutkintoon ja miten niitä arvioidaan ja validoidaan.
On mahdollista yhdistää kunkin yksikön arviointi ja siitä seuraava yksiköiden kertyminen osaksi
loppuarviointia. Tällaisen loppuarvioinnin tehtävänä ei ole tarkistaa uudelleen, että jokainen jo arvioitu
oppimistulos on saavutettu. Loppuarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että oppijat voivat yhdistää
oppimistulokset, jotka on voitu saavuttaa eri yksiköissä monitahoisten tehtävien suorittamisen tai
tuotteiden ja projektien kehittämisen kautta.
ECVET-kumppanuuksien puitteissa opintopisteiden siirtämisestä on määrätty opintosopimuksessa.
Tässä sopimuksessa määritetään, mitkä oppimistulokset liikkuvuuden aikana on saavutettava ja miten
ne arvioidaan.
Jos vastaanottava oppilaitos 5 on arvioinut oppijan myönteisesti, se tarkoittaa, että asianomaisille
yksiköille odotetut oppimistulokset on saavutettu. Tämä on kirjattu oppijan opintosuoriteotteeseen.
Kotioppilaitos6 vahvistaa ja tunnistaa oppijan opintopisteet opintosopimuksessa määritellyn mukaisesti.
Jos oppimistulokset on saavutettu muissa olosuhteissa ja konteksteissa, jotka vastaavat vain osaa
kotijärjestelmän yksiköstä, arviointitulokset on mahdollista vahvistaa ja tunnistaa osana jatkuvaa
arviointia (jos sellaista järjestetään).
Formaalin, epävirallisen tai arkioppimisen validoinnin osalta ja kun toimitaan kumppanuuden
ulkopuolella, toimivaltaisella oppilaitoksella on valtuudet myöntää tutkintoja ja yksiköitä tai antaa
opintopisteitä, jotka vahvistavat (mahdollisesti arvioinnin järjestämisen jälkeen) oppijan
oppimistulokset.
Kumppanuuden tulisi varmistaa, että oppijat, jotka arvioidaan toisessa kontekstissa ja joiden
opintopisteet siirretään, eivät ole epäedullisessa asemassa muihin kotioppilaitoksen järjestelmässä
oleviin oppijoihin verrattuna. Jos esimerkiksi kotijärjestelmässä käytetään arvosanoja suvaitsevasti,
kumppanuudessa tulisi löytää tapa varmistaa, että liikkuvuudessa mukana oleva oppija saa arvosanoja,
jotka vastaavat hänen suoritustaan.
On mahdollista siirtää oppimistuloksia, jotka eivät vastaa täyttä yksikköä. Tämä riippuu arviointia,
validointia ja/tai tunnustamista koskevista säännöistä tutkintojärjestelmissä.
Varsinkin maantieteellisen liikkuvuuden tapauksessa voi olla vaikeaa saavuttaa koko yksikköä vastaavia
oppimistuloksia.

5 Vastaanottava oppilaitos on laitos,

joka tuottaa koulutusta oppimistuloksien saavuttamiseksi ja arvioi saavutetut oppimistulokset. ECVETkumppanuuksissa vastaanottava oppilaitos ottaa liikkuvuudessa mukana olevan oppijan vastaan ja tarjoaa koulutusta (moduulit, kurssit,
harjoittelupaikat jne.) sekä tekee arvioinnin.
6 Kotioppilaitos on laitos, joka vahvistaa ja tunnustaa oppijan saavuttamat oppimistulokset. ECVET-kumppanuuksien yhteydessä
kotioppilaitos on se, joka lähettää oppijan vaihtoon ja johon oppija palaa.
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EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Jotkut ECVET-pilottiprojektit ovat suunnitelleet ratkaisuja sellaisten oppimistulosten siirtämiseen, jotka
eivät vastaa koko yksikköä. Se, miten tällaiset yksiköiden osat voidaan validoida ja tunnistaa
kotioppilaitoksen järjestelmässä, tapahtuu kuitenkin eri tavoin eri tutkintojärjestelmissä.
Koskien mahdollisuutta järjestää opintopisteiden siirto ECVET-järjestelmän ulkopuolella, on tarpeen
korostaa, että ECVET-kumppanuuksien ulkopuolella ei käytetä opintosopimusta. Siksi tunnustamista
koskeva päätös on täysin toimivaltaisen oppilaitoksen käsissä siinä järjestelmässä, jossa oppija haluaa
opintopisteensä tunnustettavan. Tämän oppilaitoksen tulisi tutkia, ovatko oppijan saavuttamat
oppimistulokset, jotka on arvioitu (ja mahdollisesti dokumentoitu henkilökohtaisessa
opintosuoriteotteessa), verrattavissa kyseisen järjestelmän vaatimuksiin (esimerkiksi ovatko ne
verrattavissa tutkintovaatimuksiin). Jos näin on, toimivaltainen oppilaitos voi päättää vahvistaa ja
tunnustaa oppijoiden opintopisteet.
Tapauksissa, joissa oppimistuloksia ei ole aiemmin arvioitu, toimivaltainen oppilaitos voi pyytää oppijaa
suorittamaan formaalin, epävirallisen ja arkioppimisen validointia ja tunnustamista koskevan
menettelyn.

1.1.4 Oppimistulosten arviointi
Ennen liikkuvuusjaksoa kumppanit keskustelevat ja
sopivat tavasta, jolla oppimistulokset arvioidaan
liikkuvuusjakson aikana. He sopivat myös siitä, miten
tämän prosessin laatu varmistetaan. Arviointia
koskevat vaatimukset on kuvattu opintosopimuksessa,
ja ne voidaan virallistaa yhteistyösopimuksessa.
Kotioppilaitos vahvistaa vastaanottavan oppilaitoksen
arvioimat oppimistulokset. Kotioppilaitokset käyttävät
tässä prosessissa oppijan opintosuoriteotetta varmistaakseen, että liikkuvuusjaksolle määritellyt
oppimistulokset on todellakin arvioitu myönteisesti vastaanottavassa oppilaitoksessa.
Vastaanottava oppilaitos järjestää oppimistulosten arvioinnin opintosopimuksessa määritellyn
mukaisesti. Arvioinnin voivat tehdä opettajat, kouluttajat, työnantajat jne. riippuen koulutuksesta,
arviointijärjestelyistä ja -menetelmistä, joita käytetään vastaanottavan oppilaitoksen kontekstissa.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Vastaanottavan ja kotioppilaitoksen on tärkeää ennen liikkuvuutta keskustella käytetyistä
arviointimenetelmistä ja arvioijien profiilista. Näin voidaan varmistaa kotioppilaitoksen edellyttämät
laadunvarmistusvaatimukset opintopisteiden vahvistamiseksi (huomaa, ettei se tarkoita, että arvioijien
arviointimenetelmien ja profiilin tulisi olla samanlainen koti- ja vastaanottavassa oppilaitoksessa.
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Formaalin, epävirallisen tai arkioppimisen validoinnin suhteen, kumppanuuden
ulkopuolella, toimivaltaisella oppilaitoksella on valtuudet myöntää tutkintoja
tai yksiköitä tai antaa pisteitä, jotka vahvistavat (mahdollisesti arvioinnin
järjestämisen jälkeen) oppijan oppimistulokset.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Kumppanuuden tulisi varmistaa, että oppijat, jotka arvioidaan toisessa kontekstissa ja joiden
opintosuoritukset siirretään, eivät ole epäedullisessa asemassa muihin kotijärjestelmän oppijoihin
verrattuna. Jos esimerkiksi kotijärjestelmässä käytetään
arvosanoja suvaitsevasti, kumppanuudessa tulisi löytää tapa
varmistaa, että liikkuvuudessa mukana oleva oppija saa
arvosanoja, jotka vastaavat hänen suoritustaan.
Oppimistulosyksiköiden käyttö vahvistaa arviointiprosessin
laatua, koska:
- arvioija voi helposti tehdä selväksi yksikön sisällön ja arviointikriteerien välisen yhteyden
- indikaattorit ja kriteerit oppijan tyydyttävälle saavutukselle voidaan ilmaista selkeästi.

1.1.5 ECVET ja epävirallinen oppiminen
Suosituksessa (2009/C 155/02) todetaan, että:
 ECVET helpottaa joustavien ja
yksilöllisten
reittien
kehittämistä ja epävirallisen
ja arkioppimisen kautta
hankittujen oppimistulosten
tunnustamista
 ECVETin
soveltaminen
epävirallisen ja arkioppimisen
yhteydessä
tai
yhteistyösopimuksen
ulkopuolella saavutettuihin
oppimistuloksiin:
toimivaltaisen oppilaitoksen,
jolla on valtuudet myöntää
tutkintoja,
yksiköitä
tai
pisteitä,
olisi
luotava
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menettelyt ja mekanismit näiden oppimistulosten tunnistamiseksi, validoimiseksi ja tunnustamiseksi
vastaavien yksiköiden luomisen ja niihin liittyvien ECVET-pisteiden myöntämisen kautta.
EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Epävirallisen ja arkioppimisen validointiprosessi tutkinnon saavuttamiseksi seuraa tyypillisesti näitä
vaiheita:
- vapaaehtoistoiminnassa, perhe- tai työympäristössä tai vapaa-aikana kehitetyn tiedon, taitojen ja
osaamisen tunnustaminen
- näiden oppimistulosten dokumentointi kerätyn todisteaineiston (kuten kuvaukset aiemmasta
työstä, portfolion kehittäminen tai arviointi) kautta
- näiden oppimistulosten vahvistaminen standardien, viitteellisten tai odotettujen oppimistulosten
kokoamisen kautta
- tutkinnon tai sen osan myöntäminen (oppimistulosten tunnustaminen).
ECVET helpottaa tätä prosessia, koska:

se kuvaa tutkinnon edellyttämät
tiedot, taidot ja osaamisen sekä niihin
liittyvät
yksiköt.
Tämän
ansiosta
toimivaltaisen oppilaitoksen on helpompi
tunnistaa, mitä oppijat ovat jo saavuttaneet
verrattuna siihen, mitä vaaditaan tutkinnon
suorittamiseksi
 sen avulla oppijat voivat saavuttaa joitakin yksikköjä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin ja
toisia muodollisen oppimisen validoinnin kautta.
 se helpottaa oppimistulosten dokumentointia työkalujen
kuten henkilökohtaisten opintosuoriteotteiden avulla.
ECVET antaa oppijoille siten mahdollisuuden osittain
saavuttaa tutkintoja validoimalla ja tunnustamalla
epävirallista ja arkioppimista sekä saavuttamalla loput yksiköt
formaalin oppimisen avulla.
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1.2 ECVET – keskeiset asiakirjat
ECVETiä työssään käyttävät voivat hyötyä yhteisten
eurooppalaisten asiakirjojen tai mallipohjien käytöstä,
jotka edistävät oppimisliikkuvuuden laatua. Näitä ovat
yhteistyösopimus (Memorandum of Understanding,
MOU), opintosopimus (LA) ja henkilökohtainen
opintosuoriteote (Personal Transcript).
 Yhteistyösopimus
Yhteistyösopimus on toimivaltaisten oppilaitosten
välinen
sopimus,
joka
asettaa
puitteet
opintopisteiden siirrolle. Se muodostaa ECVETkumppanuuden
toteamalla
asianomaisten
toimivaltaisten
oppilaitosten
aseman
ja
menettelyjen vastavuoroisen hyväksymisen. Siinä
määritetään myös menettelyt kumppanuuden
yhteistyölle.
Yhteistyösopimus tarvitaan, koska asianomaisten toimivaltaisten oppilaitosten keskinäinen
luottamus tukee pisteiden siirtoa. Kuten ECVET-suosituksessa todetaan, tätä olisi edistettävä
laatimalla yhteistyösopimus.
Pisteiden tunnustamisesta vastuussa olevan toimivaltaisen oppilaitoksen on oltava varma siitä, että
vaaditut oppimistulokset on arvioitu luotettavasti ja pätevästi. Sen on myös luotettava siihen, että
oppijoiden ansiot koskevat tavoiteltuja oppimistuloksia ja että ne ovat asianmukaisella tasolla.
Yhteistyösopimuksen myötä toimivaltaisten oppilaitosten olisi tunnustettava kumppaneidensa
lähestymistavat yksiköiden suunnitteluun, arviointiin, validointiin, tunnustamiseen ja
laadunvarmistukseen. Tämän prosessin avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia arviointeja siten,
että voidaan tunnustaa kumppanien järjestelmissä saavutetut opintopisteet.
Toimivaltaiset oppilaitokset, joilla kullakin on asetuksessaan valtuudet myöntää tutkintoja tai
yksiköitä tai antaa pisteitä saavutetuista oppimistuloksista siirtoa ja validointia varten, tekevät
yhteistyösopimuksen.
On tärkeää huomata, että yksittäinen oppilaitos voi olla pätevä useampaan kuin yhteen tehtävään
sekä tutkintojärjestelmässä että ECVETissä riippuen tutkintojärjestelmän rakenteesta. Tällaiset tahot
voivat olla ministeriöitä, tutkintoviranomaisia, alueviranomaisia, työnantajien edustajia tai jaostoja
jne.
Koskien mahdollisuutta käyttää yhteistyösopimusta maantieteellisen liikkuvuuden ulkopuolella
voidaan korostaa, että ECVET-järjestelmää opintopisteiden siirtoon käyttäviä kumppanuuksia
voidaan perustaa kansainvälisen maantieteellisen liikkuvuuden lisäksi myös muihin tarkoituksiin.
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ECVET-periaatteet ja sopimusten käyttö yhteistyösopimuksen muodossa ovat yksi menetelmistä,
jotka voivat helpottaa oppimistulosten tunnustamista elinikäisen oppimisen näkökulmasta
esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
- oppijoiden horisontaalinen eteneminen (samalla tasolla): eri tutkintojärjestelmiä omaavien
toimivaltaisten viranomaisten välillä voi olla yhteistyösopimus, joka antaa yhdestä
tutkintojärjestelmästä (esimerkiksi aikuiskoulutuksesta) tutkinnon omaaville oppijoille
mahdollisuuden halutessaan hankkia samanlaisen tutkinnon toisesta tutkintojärjestelmästä
(esimerkiksi laajempi tutkinto, mikä normaalisti tehtäisiin peruskoulutuksen kautta)
- oppijoiden vertikaalinen eteneminen (eri tasoilla): eri tasojen tutkintoja hallinnoivien
toimivaltaisten viranomaisten välillä voi olla yhteistyösopimus, jotta tasolta toiselle siirtyvien
oppijoiden tutkinto tunnustetaan, jos alemman tason tutkinnolla on yhteisiä tai
vertailukelpoisia oppimistuloksia ylemmän tason tutkinnon kanssa. Tämä on mahdollista
tutkintojärjestelmissä, joissa tutkinnot suunnitellaan reittien perusteella ja joissa on useita
sisäänpääsy- ja poistumispisteitä. Voi myös olla mahdollista siirtyä korkea-asteen
ammatillisesta koulutuksesta (joissakin EQF-tason 5 järjestelmissä) korkeakoulututkintoihin
EQF-tasolla 6.
EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Yhteistyösopimus sisältää lausuntoja, joiden kautta asianomaiset osapuolet:
- hyväksyvät toistensa aseman toimivaltaisina oppilaitoksina
- hyväksyvät toistensa laadunvarmistus-, arviointi-, validointi- ja tunnustamisperusteet ja -menettelyt
riittäviksi opintopisteiden siirrolle. Tämä sopimus perustuu edellä mainittuja prosesseja koskevien
tietojen läpinäkyvyyteen
- sopivat kumppanuuden toiminnan ehdoista, kuten tavoitteista, kestosta ja yhteistyösopimuksen
tarkistamista koskevista järjestelyistä. Tällaiset ehdot riippuvat kumppanuuksien tarkoituksista ja
kontekstista
- sopivat siirrettäviä pisteitä koskevien suoritettavien tutkintojen vertailukelpoisuudesta
vahvistettujen EQF-viitetasojen avulla. Tätä kohtaa koskeva yksityiskohtien taso vaihtelee
kumppanuuden mukaan
- yksilöivät muut toimijat ja toimivaltaiset oppilaitokset, jotka voivat olla mukana kyseisessä
prosessissa, sekä niiden tehtävät. Yhteistyösopimuksessa määritellään muiden toimivaltaisten
oppilaitosten roolit sellaisten toimintojen suhteen kuten opintosopimusten allekirjoittaminen,
arviointi, oppilaiden opintosuoritusten antaminen jne.

18

 Opintosopimus
Opintosopimus on yksilöllinen
asiakirja, jossa määritetään
tietyn liikkumisjakson ehdot.
Siinä
määritellään
oppijan
kannalta, mitkä oppimistulokset
ja yksiköt tulisi saavuttaa, jotta
on oikeutettu niihin liittyviin
ECVET-pisteisiin.
Opintosopimuksessa määrätään
myös, että jos oppija saavuttaa
odotetut oppimistulokset ja
vastaanottava oppilaitos arvioi ne myönteisesti, kotioppilaitos vahvistaa ja tunnustaa ne osana
tutkintovaatimuksia. Siksi opintosopimus merkitsee oppijalle sitoumusta siitä, että hänen
saavutuksensa tunnustetaan, jos se on odotusten mukainen.
Koordinoidun liikkuvuuden aikana
saavutettujen
hyvitysten tunnustamisessa kannustetaan käyttämään
opintosopimuksia.
Niillä
varmistetaan,
että
vastaanottavilla ja kotioppilaitoksilla sekä oppijalla on
tietoa liikkuvuusjakson tavoitteista ja olosuhteista sekä
omista rooleistaan.
Opintosopimuksen noudattaminen mahdollistaa opintosuoritusten automaattisen tunnustamisen
oppijan palatessa. Tämä tehdään ilman lisäarviointia tai liikkuvuusjakson sisällön tutkimista.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Nämä osapuolet allekirjoittavat aina opintosopimuksen:
- kotioppilaitos (laitos, joka vahvistaa ja tunnustaa oppijan saavuttamat oppimistulokset)
- vastaanottava oppilaitos (joka tarjoaa koulutuksen kyseisten oppimistulosten saavuttamiseksi ja
arvioi saavutetut oppimistulokset)
- opiskelija (joskus opintosopimus voi sisältää myös opiskelijan vanhempien allekirjoitukset, jos
hän on alaikäinen, tämä varmistaa, että myös opiskelijan perhe on tietoinen odotetusta
oppimispolusta ja saavutetuista koulutuksen tuloksista).
Opintosopimuksen ja yhteistyösopimuksen välinen ero painottuu seuraaviin asioihin:
- opintosopimus sisältää tietoja oppijan henkilöllisyydestä; liikkuvuusjakson kestosta, oppijan
saavuttamista oppimistuloksista ja siihen liittyvistä ECVET-pisteistä (vastaten yksikön suhteellista
painoa kotioppilaitoksen järjestelmässä)
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- yhteistyösopimus on puitedokumentti, jossa määritellään ehdot, joiden mukaisesti
kumppanijärjestelmissä saavutetut opintopisteet voidaan tunnustaa. Se voi koskea ryhmää tai
jopa monia tutkintoja.
Opintosopimus on tarkempi asiakirja. Se on kirjoitettu liikkuvuutta varten, ja siinä kuvataan kyseessä
olevat oppimistulokset ja miten ne arvioidaan.

 Henkilökohtainen opintosuoriteote
Henkilökohtainen opintosuoriteote on tallenne oppimistuloksista.
Se sisältää tietoa oppijoiden arvioiduista oppimistuloksista,
yksiköistä ja myönnetyistä ECVET-pisteistä. Siinä määritetään myös
oppijan henkilöllisyys ja toimivaltainen oppilaitos tai oppilaitokset,
jotka arvioivat, vahvistivat ja tunnustivat oppijoiden pisteet.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Kun opintosopimus kuvaa, mitä oppijan odotetaan saavuttavan, henkilökohtainen opintosuoriteote
dokumentoi sen, mitä hän on saavuttanut. Henkilökohtainen opintosuoriteote on asiakirja, joka
kuuluu oppijalle.

1.3 ECVET- ja EQF-suositukset
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys eli EQF
on yksi välineistä, jotka on kehitetty tukemaan
eurooppalaista yhteistyötä koulutuksen alalla
(muita välineitä ovat EQAVET, ECTS, NARIC ja
Europassi).
Monien vuosien ajan kehitetty ja testattu EQF otettiin virallisesti käyttöön vuonna 2008, ja tällä hetkellä
sitä ohjaa uudempi Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus (2018) 7.
Suosituksessa mainitaan tarpeesta viitata ja verrata kaikkia tutkintojen tyyppejä ja tasoja EQF-tasoon,
kansallisten viitekehysten uudistamisen ja tarkistamisen tärkeydestä suhteessa kansallisiin
viitekehyksiin sekä tavoitteesta, että kaikkiin uusiin tutkintodokumentteihin sisällytetään asianmukaiset
viittaukset EQF-tasoon.
EQF toimii nykyisten kansallisten tutkintojen käännösvälineenä ja pyrkii edistämään työntekijöiden ja
oppijoiden liikkuvuutta, helpottamaan elinikäistä oppimista ja tutkintojen tunnustamista sekä lisäämään

7

https://www.ecvet-secretariat.eu/en

20

ymmärrystä ja vertailua eri Euroopan maiden tutkintojen tasoista yhdistämällä kansalliset
tutkintojärjestelmät yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
EQF kattaa kaikki oppimisen tasot ja kaikenlaiset tyypit ja keskittyy kahdeksaan viitetasoon, jotka
tunnetaan nimellä EQF-tasot. Nämä tasot kuvaavat, mitä oppija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä
(oppimistulosten kuvaajat). EQF ei kuvaa erityisiä tutkintoja, vaan perustuu sen sijaan tutkintojen ja
tutkintotodistusten sijoittumiseen eri tasoille, päinvastoin kuin olemassa olevissa kansallisissa
tutkintojärjestelmissä ja viitekehyksissä (NQF).
Eri kansallisten tutkintojärjestelmien ja viitekehysten vertaaminen EQF:ään jatkuu. Jotkut maat ovat
suorittaneet tämän toiminnan jo loppuun, muut maat jatkavat kehitystyötä ja viitetoimia. Kun vertailu
on saatu päätökseen, tulokset on ladattu Euroopan komission oppimismahdollisuuksien ja tutkintojen
Eurooppa -portaaliin8, jotta eri kansallisten tutkintojen viitekehyksiä, EQF:ää ja toisiaan voitaisiin
vertailla.
ECVET SECRETARIAT 9-työryhmän kehittämiä periaatteita ei ole määritelty ECVET-suosituksessa, eivätkä
ne korvaa ECVET-suositusta, mutta periaatteet kehitettiin kuitenkin EQF-suositusten mukaisesti.
EQF:llä on yhteiset läpinäkyvyystavoitteet ECVETin kanssa, ja jokaisessa näistä välineistä käytetään
oppimistuloksia. ECVETissä oppimistuloksia käytetään opintosuoritusten siirtämisen ja keräämisen
perustana. ECVET ei kuitenkaan tarjoa mallia tai luokitusta oppimistulosten kehittämiselle, vaan se
perustuu malleihin, jotka ovat jo käytössä kansallisella, alueellisella tai järjestelmätasolla (esimerkiksi
osana olemassa olevia kansallisia tutkintokehyksiä).

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

ECVET:in kannalta on olennaista varmistaa, että oppimistulokset tunnistetaan ja kuvataan, jotta
tutkinnot ja niitä koskevat päätökset ovat yhteisesti ymmärrettyjä:
- johtavatko maantieteellisen liikkuvuuden kumppanuuden puitteissa saavutetut tutkinnot samaan
tai samankaltaiseen ammattiin
- ovatko yhdessä ympäristössä tai kontekstissa kuvatut oppimistulokset vertailukelpoisia niiden
kanssa, jotka voidaan saavuttaa toisessa ympäristössä tai kontekstissa.

Monissa Euroopan maissa, jotka aikovat edistää näiden kahden tärkeän välineen synergiaa, on nimetty
sama elin tai organisaatio toimimaan kansallisena yhteyspisteenä sekä EQF:lle että ECVETille.

8
9

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf
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1.4 ECVETin käyttö maantieteellisessä liikkuvuudessa
ECVET tukee oppimisliikkuvuuden hyödyntämistä, koska:
 oppimistuloksiin perustuva lähestymistapa varmistaa tutkintojen ja oppimistulosten paremman
ymmärtämisen ja vertailtavuuden eri maissa. Kun ECVET-järjestelmää käytetään
oppimisliikkuvuudessa, kumppanilaitokset sopivat oppimistuloksista, jotka oppijan odotetaan
saavuttavan ulkomailla, ja ne mainitaan opintosopimuksessa. Näin ollen kaikilla, mukaan lukien
kotioppilaitos, vastaanottava oppilaitos ja oppija, on yhteinen käsitys liikkuvuuden tavoitteista.
Osallistuessaan asianmukaisiin oppimistoimintoihin oppijat hankkivat odotetut tiedot, taidot ja
osaamisen, ja heidät arvioidaan saavutuksiensa perusteella. Ulkomailla opintorekisteriin saavutetut
oppimistulokset dokumentoidaan opintosuoriteotteessa ja tehdään siten näkyviksi
 oppimistulosten vahvistaminen ja tunnustaminen tapahtuvat kumppanilaitosten keskinäisen
luottamuksen puitteissa. Yksilöiden liikkuvuusjaksot määritetään laajemmissa sopimuksissa.
Kumppanioppilaitokset asettavat edellytykset oppijoiden sujuvammalle vaihdolle ja kehittävät
keskinäistä luottamusta. Ne sopivat myös ehdoista, joilla ulkomailla saavutetut opintosuoritukset (eli
arvioidut oppimistulokset) vahvistetaan ja tunnustetaan. Nämä sopimukset virallistetaan
yhteistyösopimuksessa. ECVET-järjestelmään voidaan sisällyttää eri tavoin validoituja ja
tunnustettuja oppijoiden oppimistuloksia, kuten:
- pisteiden myöntäminen asianmukaisille oppimistulosyksiköille
- vapautus arvioinnista tai sen osasta
- ulkomailla
saavutettujen
oppimistulosten
siirto
opintorekisteristä
oppijoiden
opintosuoriteotteisiin
- lisäopintopisteiden myöntäminen saavutuksille verrattuna normaalikäytäntöön
 liikkuvuuden integrointi oppimisreitteihin: ECVET-ohjelmaa käytettäessä kaikilla asianosaisilla
(oppijoilla, työnantajilla, koulutuksen järjestäjillä) on selkeämpi käsitys ja näyttö siitä, mitä hyötyä
oppimisesta on kumppanilaitoksessa. ECVET voi parantaa sekä avaintaitojen (kuten vieraiden kielten
taitojen) että teknisten taitojen ja osaamisen validointia ja tunnustamista. Oppijoilla on mahdollisuus
rikastuttaa oppimisreittiään hankkimalla ulkomailta tietoja, taitoja ja osaamista, joita heillä ei olisi
ollut mahdollisuutta saavuttaa kotioppilaitoksessa (esimerkiksi käytettyjen tekniikoiden erojen tai
koulutustuotteiden monimuotoisuuden vuoksi). ECVET voi myös auttaa ammatillisen koulutuksen
tarjoajia vastaamaan tiettyihin työmarkkinoiden tarpeisiin lähettämällä oppijoita ulkomaille
hankkimaan oppimisyksiköitä, joita he eivät pysty toimittamaan itse (esimerkiksi tekniikan
hankintaan tarvittavien investointien vuoksi). Samoista syistä ammatillisen koulutuksen tarjoajat
saattavat saada houkuteltua uusia oppijoita ulkomailta.
EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Lyhyesti sanottuna ECVETin käyttäminen kansainväliseen liikkuvuuteen tarkoittaa, että:
- yhdessä maassa toimivaltainen oppilaitos (vastaanottava laitos) arvioi oppijan saavutukset
oppimistuloksissa (määriteltyinä yksikköinä) ja todentaa arvioinnin tulokset (kirjallinen lausunto
saavutetuista oppimistuloksista tai esimerkiksi arviointiruudukko)
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- toisessa maassa toimivaltainen oppilaitos (kotioppilaitos) vahvistaa ja tunnustaa ansiot yksiköiden
oppimistuloksista. ECVET-opintopisteet jaetaan oppimistuloksiin, jolloin opiskelija voi lisätä nämä
opintopisteet tutkinnon saavuttamiseen tarvittaviin pisteisiin. Ulkomailla saavutettujen
oppimistulosten yksikkö tai yksiköt kirjataan oppijan opintosuoriteotteeseen.
Maantieteellisessä liikkuvuudessa ECVETin
käyttöä tukevat laadunvarmistusmenettelyt
perustuvat
ECVET-laatuympyrään:
suunnittelu–toteutus–arviointi–tarkistus.
Yhtäältä tämä ympyrä koskee kunkin
liikkuvuuskokemuksen järjestämisprosessia
liikkuvuuskokemuksen
suunnittelusta
opintosuoritusten
tunnustamiseen
ja
oppijan polun jatkumiseen. Toisaalta
laatupiiri
koskee
myös
kunkin
liikkuvuuskumppanuuden laadunhallintaa.
Ihannetapauksessa ECVET toteutetaan
kumppanuuksissa, jotka on perustettu
tukemaan
säännöllistä
liikkuvuutta
(suurempia määriä oppijoita) ja joiden
odotetaan kestävän pidempään kuin jokin
tietty liikkuvuusvaihto. Siksi kaksi laatupiiriä
voidaan erottaa toisistaan (yksi yksittäisten oppijoiden liikkuvuudelle ja toinen kumppanuuksille), jotka
käyttävät samaa lähestymistapaa, kuten alla on tiivistetty.
 Laatuympyrä yksittäisen oppijan ECVET-liikkuvuuteen
 Suunnittelu
Suunnitteluvaihe sisältää kaikki laadunvarmistustoimenpiteet, jotka liittyvät vaiheen ”ECVET ennen
liikkuvuutta” -toimintoihin. Keskeinen kohta on selkeiden tavoitteiden asettaminen liikkuvuusjaksolle.
Jos liikkuvuus järjestetään jo perustetun kumppanuuden puitteissa (yhteistyösopimuksen
virallistamana), jo sovitut näkökohdat on otettava huomioon, mutta niitä ei tarvitse määrätä tai muuttaa
kullekin yksittäiselle liikkuvuudelle.
 Toteutus
Toteutusvaihe viittaa ulkomailla tapahtuvaan oppimiseen (ECVET-liikkuvuuden aikana). Se koskee
laadunvarmistustoimenpiteitä
sovittujen
oppimistulosten
hankkimiseksi,
saavutettujen
oppimistulosten arviointia ja oppijan arvioinnin tulosten dokumentointia.
 Arviointi (liikkuvuuskokemuksesta)
Kun liikkuvuudessa mukana ollut oppija on palannut kotioppilaitokseensa (ECVET-liikkuvuuden jälkeen),
vastuuhenkilö tarkistaa, ovatko saavutetut oppimistulokset opintosopimuksen mukaisia. Jos näin on,
oppijan ulkomailla saavutetut opintopisteet vahvistetaan ja tunnustetaan. Kun liikkumisprosessin kaikki
kolme vaihetta (ennen, sen aikana ja sen jälkeen) on saatu päätökseen, koko prosessi on arvioitava.
Keskeinen kysymys on, onko tietyn liikkuvuudessa mukana olevan oppijan kohdalla saavutettu ECVETsovelluksen maantieteellisen liikkuvuuden päätavoite, toisin sanoen, onko mahdollista tunnustaa
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oppijan ulkomailla hankkimat tiedot, taidot ja osaamisen. Jos ulkomailla saavutettua opintosuoritusta
ei voida (täysin) vahvistaa ja tunnustaa suunnitellusti, ennen liikkuvuutta, sen aikana ja sen jälkeen
käyttöön otetut menettelyt on arvioitava ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että tulevien
liikkuvuusvaihtojen opintopisteet voidaan tunnustaa. Riippumatta siitä, onko tunnustaminen saavutettu
vai ei, suositellaan arviointia ja palautteen keräämistä. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset
kehittämisen kohteet (esimerkiksi tiettyihin kysymyksiin käytetty aika, käytetyt välineet tai toteutetut
laadunvarmistusmenettelyt). Kaikkien liikkuvuusjaksoon osallistuvien toimijoiden (erityisesti
vastaanottava ja kotioppilaitos sekä liikkuvuudessa mukana oleva oppija) olisi myös oltava mukana
arviointiprosessissa sen varmistamiseksi, että kaikki näkökulmat voidaan ottaa huomioon ECVETliikkuvuusprosessin tarkistuksessa.
 Arvio
Arviointiprosessin tulosten perusteella voidaan laatia toimintasuunnitelma tulevien liikkuvuusvaihtojen
parantamiseksi.
 Laatuympyrä kansainvälisen liikkuvuuden ECVET-kumppanuuksille
Tämä laatupiiri ja siihen liittyvät prosessit eivät keskity yksittäisiin oppijoihin vaan yleiseen ECVETkumppanuuteen:
 Suunnittelu: yhteistyösopimus määrittelee kumppanuuden tavoitteet ja sisältää selkeät lausunnot
siitä, miten kumppanuutta arvioidaan.
 Toteutus: kumppanuus toteutetaan toteuttamalla useita yksittäisten oppijoiden
liikkuvuusvaihtoja ja soveltamalla laadunvarmistustoimenpiteitä tämän prosessin aikana.
 Arviointi: kumppanuuden toimintaa arvioidaan tietyn ajan kuluttua ja sen jälkeen, kun kumppanit
ovat toteuttaneet useita vaihtoja. Esimerkiksi tietoja arviointituloksista, tietoja liikkuvuudessa
mukana olevien oppijoiden menestyksestä liikkuvuusvaiheen jälkeen, liikkuvuuskokemuksen
vaikutusta heidän jatko-opintoihinsa tai kaikkien liikkuvuusprojekteihin osallistuvien tahojen
palautetta voidaan analysoida kumppanuuden toimimisen arvioimiseksi. Tämän pitäisi johtaa
mahdollisten parannettavien alueiden tunnistamiseen.
 Arvio: Kumppanuutta päivitetään arviointitulosten perusteella.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Aluksi saattaa tuntua, että ECVET on monimutkainen väline, koska valmisteluvaiheessa (toisin sanoen
ennen liikkuvuutta) tarvitaan paljon työtä. Monimutkaisuuden vaikutelman tasapainottamiseksi on
syytä pitää mielessä, että:
- valmisteluvaihe on tarpeen sen varmistamiseksi, että oppijan palatessa hänen saavuttamansa
tiedot, taidot ja osaaminen voidaan validoida ja tunnustaa ja siten kerätä. Tätä voidaan pitää osana
laadunvarmistusprosessia
- kun kumppanuus on toiminnassa ja yhteistyösopimus on otettu käyttöön, valmisteluvaihe
yksinkertaistuu huomattavasti
- kun kumppanien keskinäinen luottamus kehittyy asteittain, kumppanit tutustuvat muihin
tutkintojärjestelmiin ja niiden rajoituksiin; yhteistyömahdollisuudet selkiytyvät ja nämä kolme
vaihetta tulevat paljon sujuvammiksi.
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ECVETin käyttö liikkuvuudessa on jäsennelty kolmen päävaiheen mukaan: ennen liikkuvuutta, sen
aikana ja sen jälkeen.
 ECVET ennen liikkuvuutta
Ennen liikkuvuutta suoritettavat toimet ovat:
- perustetaan kumppanuus
- allekirjoitetaan yhteistyösopimus
- tunnistetaan oppimistulosten yksikkö/yksiköt liikkuvuutta varten
- keskustellaan oppimistulosten arvioinnista
- selvitetään, miten oppimistulokset validoidaan ja tunnistetaan
- allekirjoitetaan opintosopimus.
 ECVET liikkuvuuden aikana
Liikkuvuuden aikana suoritettavat toimet ovat:
- tarjotaan oppimissopimuksessa määritellyt oppimistoimet oppimistuloksia varten
- arvioidaan, mitä oppija on saavuttanut
- annetaan todisteita oppijan arvioinnin tuloksesta (mukaan lukien opintosuoritteiden siirto
opintorekisteristä).
 ECVET liikkuvuuden jälkeen
Liikkuvuuden jälkeen suoritettavat yhteistyösopimuksen ja opintosopimuksen mukaiset toimet ovat:
- validoidaan oppijoiden ulkomailla saavuttamat opintopisteet
- tunnustetaan oppijoiden ulkomailla saavuttamat opintopisteet.

ECVET-järjestelmän käyttöönotto maantieteellisessä liikkuvuudessa ja kun toteutetaan edellä kuvatut
toimet oikealla tavalla, on mahdollistanut oppimistulosten tunnustamisen kehittymisen ja siten antanut
ihmisille mahdollisuuden rakentaa oppimistaan ulkomailla, eri oppilaitoksissa tai erilaisissa tilanteissa.
ECVETin ansiosta liikkuvuuden täydellinen integrointi oppijoiden oppimispolkuihin ja ulkomailla opitun
tekeminen näkyväksi ja tunnustetuksi voi olla helpompaa. ECVETin menestys riippuu kuitenkin joka
tapauksessa toimivaltaisten oppilaitosten keskinäisen luottamuksen kehittymisestä.
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1.5 ECVETin käyttö elinikäisen oppimisen politiikoissa
ECVET on työkalu, joka voi tukea elinikäistä
oppimista parantamalla aiemmin opitun
siirtämistä, tunnustamista ja kertymistä. Se
voi helpottaa yksilöllisten elinikäisten
oppimispolkujen kehittämistä, mikä antaa
ihmisille mahdollisuuden hankkia tietoa,
taitoja ja osaamista sekä viime kädessä myös
tutkintoja asteittain ja rakentamalla aiemmin
oppimansa varaan.
Kuten ECVET-suosituksessa esitetään, ECVET
sisällyttää useita teknisiä komponentteja ja prosesseja menetelmälliseen viitekehykseen, joka
muodostaa ECVETin tekniset määritelmät.
ECVETin teknisten määritelmien ytimessä on oppimistulosten käyttö. Oppimistulokset kuvaavat, mitä
henkilö tietää ja osaa tehdä, ja siksi ne ovat neutraaleja sen suhteen, miten, missä yhteydessä ja kuinka
kauan yksilöt ovat kehittäneet tietojaan, taitojaan ja osaamistaan. Ne mahdollistavat oppimisen
tunnustamisen tutkinnon saavuttamiseksi riippumatta siitä, missä ja minä aikana oppiminen tapahtui.
Toinen ECVETin teknisten määritelmien keskeinen näkökohta on oppimistulosten (yksiköiden) käyttö.
Yksiköiden käyttö luo mahdollisuuden tunnustaa niitä vastaavan osan tutkintoa ja saavuttaa jäljellä
olevat oppimistulokset jatkokoulutuksella.
Yksikköjen arviointi, validointi ja tunnustaminen mahdollistavat opintopisteiden siirron ja kertymisen.
Tämä voi auttaa toimivaltaisia oppilaitoksia kehittämään lähestymistapoja, joiden avulla oppijat voivat
rakentaa aiemmin saamiensa tietojen, taitojen ja osaamisen varaan, olipa kyseessä sitten arkioppimisen
kautta tapahtuva kouluttautuminen, epävirallinen oppiminen työn tai vapaa-ajan kautta tai muu
oppiminen, saadakseen tutkinnon.
Opintosuoritusten siirtämisen ja keräämisen prosesseja voidaan käyttää ennalta määritellyllä
koulutusreitillä, mutta ne voivat myös helpottaa siirtymiä osana yksilön oppimispolkuja. Cedefopsanasto10 erottaa toisistaan seuraavat oppimispolun ja -reitin käsitteet:
- oppimispolku on kokonaisuus oppimisjaksoja, joita henkilö noudattaa hankkiakseen tietoja, taitoja
ja osaamista
- oppimisreitti on joukko koulujen, harjoittelupaikkojen, korkeakoulujen tai ammatillisen koulutuksen
tarjoajien tarjoamia koulutusohjelmia, jotka helpottavat yksilöiden etenemistä eri sektoreilla tai
niiden välillä.

10

Cedefop 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
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EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Oppimispolut ja -reitit ovat erilaisia käsitteitä: ensimmäinen on seurausta yksilön valinnasta ja toinen
koskee institutionaalista rakennetta ja ennalta määritettyjä yhteyksiä. Tämä huomautus koskee
tarkemmin ECVETin käyttöä yksilöiden poluilla, vaikka joissakin esimerkeissä viitataan myös ennalta
määriteltyihin reitteihin.

ECVETin käytön odotetaan helpottavan kumppanuuksien kehittämistä. Kumppanuuksilla voi olla
erilaiset tavoitteet. Jotkut voivat pyrkiä parantamaan oppijoiden maantieteellistä liikkuvuutta
(esimerkiksi kumppanuudet eri maiden koulutuskeskusten välillä kuten edellisessä osassa kuvattiin),
toiset voivat vahvistaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia (esimerkiksi ammatillisen koulutuksen
tarjoajien ja aikuiskoulutuksen tarjoajien väliset kumppanuudet tai kumppanuudet ammatillisen
koulutuksen tarjoajien ja korkeakoulujen välillä samalla maantieteellisellä alueella).
Kumppanuudet voidaan muodostaa yhteistyösopimuksella, vaikka tilanteissa, joissa on olemassa muita
(avoimia tai epäsuoria) sopimuksia, tällainen virallistaminen ei ehkä ole tarpeen. Yhteistyösopimuksen
asettaminen elinikäiseen oppimiseen voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa on odotettavissa tai
toivottavaa, että suurempi määrä oppijoita käyttää opintosuoritusten siirron ja kertymisen luomaa
reittiä, jotta vältettäisiin tarve tutkia erikseen jokaista tapausta.
Siitä, mitä tutkintoja ja opintosuorituksia (myönteisesti arvioidut oppimistulokset) henkilö on
saavuttanut elinaikanaan, toimii todisteasiakirjana oppijan opintosuoritusote, joka mahdollistaa opitun
validoinnin ja tunnustamisen toisessa oppilaitoksessa, alijärjestelmässä tai sektorilla. Kaikki nämä
ominaisuudet helpottavat henkilöiden oppimisen edistymisen tunnustamista riippumatta siitä, mistä he
ovat hankkineet tietonsa, taitonsa ja osaamisensa.
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Yksilöiden elämänreitit ovat vaihtelevia, ja ihmisillä on erilaisia tarpeita oppimisen, oppimistulosten
tunnustamisen ja tutkintojen suhteen tilanteesta ja polusta riippuen.
Opintopistejärjestelmien ideana
on, että kun oppijat ovat kerran
saavuttaneet
tietyt
oppimistulokset, ne pysyvät
lainsäädännöllisinä tietyn ajan.
Edellyttäminen opettelemaan
samoja asioita uudelleen olisi
oppijoiden ajan ja resurssien
tuhlaamista, joka voisi vaikuttaa
kielteisesti
heidän
motivaatioonsa.
Siksi
opintopisteitä on mahdollista siirtää ja kerätä tutkinnon saavuttamiseksi.

EHDOTUS KÄYTTÄJILLE

Tilanteet, joissa opintopisteiden siirrosta ja keräämisestä voi olla hyötyä, vaihtelevat, joitain esimerkkejä
on lueteltu alla.
- Aikuiset saattavat haluta päivittää tutkintoaan tai hankkia lisätutkinnon ilman mahdollisuutta
osallistua kokopäiväiseen koulutusohjelmaan työnsä tai muiden sitoumustensa vuoksi. He saattavat
haluta saavuttaa tutkinnon hankkimalla yksikköjä peräkkäin ja keräämällä ne ECVETin avulla täyden
tutkinnon saamiseksi.
- Henkilöt, joilla on jo tutkinto, saattavat haluta tai tarvita toisen tutkinnon, jolla on yhteisiä
oppimistuloksia heidän jo omaamansa tutkinnon kanssa. Heillä jo olemassa olevasta tutkinnosta
saatu piste voidaan siirtää ECVET-ohjelmalla ja heidän tarvitsemiaan koulutusohjelmia voidaan
lyhentää.
- Koulutuksen keskeyttäneet nuoret, jotka haluavat palata yhden tai kahden vuoden kuluttua,
voisivat käyttää ECVETiä voidakseen rakentaa aiemmin saavuttamiensa oppimistulosyksiköiden
varaan tarvitsematta käydä läpi koko ohjelmaa alusta lähtien.
- Henkilöt, jotka ovat harjoittaneet ammattia ilman siihen liittyvää tutkintoa, saattavat haluta
saavuttaa tutkinnon edetäkseen urallaan tai muista syistä. He ovat saattaneet saavuttaa useita
asiaankuuluvia oppimistuloksia arkioppimisen avulla, jotka voidaan vahvistaa ja tunnustaa, ja
henkilö saavuttaa osan tutkinnon yksiköistä. Henkilö voisi saavuttaa loput tutkinnon yksiköistä
formaalin oppimisen avulla ja kerätä ECVET-opintopisteitä saadakseen täyden tutkinnon.

Kaiken kaikkiaan voidaan erottaa viisi tilannetta, miten ECVETiä voidaan käyttää elinikäisen oppimisen
näkökulmasta.
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1. Asteittain kerääntyvä oppiminen
Kerätään opintosuorituksia asteittain ajan mittaan, mikä ilmenee mahdollisina poikkeamina
oppimispolussa, mutta valmistaudutaan yhteen tutkintoon (ei oppimisreitin muutosta).
2. Reitin ja tutkinnon muuttaminen samassa tutkintojärjestelmässä
Opintopisteiden siirtäminen ja kerääminen samassa tutkintojärjestelmässä ja samalla tasolla
tutkinnosta ja reitistä toiseen (esimerkiksi yhden talouden alan tutkinnosta siihen liittyvään talouden
tutkintoon).
3. Reitin ja tutkinnon vaihtaminen järjestelmästä toiseen
Opintopisteiden siirtäminen ja
kerääminen samalla tasolla
yhdeltä koulutusalalta toiselle
(esimerkiksi
julkisen
työvoimakoulutusohjelman
kautta
saavutetusta
kapeammasta
jatkokoulutuksesta
kohti
laajempaa
ammatillista
koulutusta, joka antaa henkilölle
enemmän mahdollisuuksia).
4. Muodollistetaan saavutetut oppimistulokset
Epävirallisen tai arkioppimisen aikana saavutettujen oppimistulosten vahvistaminen ja tunnustaminen,
kun tavoitellaan formaalin tutkintojärjestelmän tutkintoa.
5. Tutkinnon edistäminen tai parantaminen
Pisteiden siirtäminen ja kerääminen, jotka on hyväksytty yhdellä tasolla, kun tavoitellaan toisen tason
tutkintoa (esimerkiksi keskiasteen jälkeisestä ammatillisesta koulutuksesta saman alan tutkintoon
korkeakouluopetuksessa).

29

LUKU 2: ECVET 2009–2019
2.1.

ECVETin historia ja aikajana

"Kööpenhaminan
julistus11"
(2002)
sisälsi
ensimmäiset
viitteet
järjestelmän
rakentamisesta
taitojen
ja
tutkintojen
tunnustamiseksi,
innovaatioiden edistämiseksi ja
ammatillisen
koulutuksen
parantamiseksi.
Kööpenhaminan
julistuksessa
asetetut prioriteetit muodostavat perustan vapaaehtoiselle yhteistyölle ammatillisen koulutuksen
alalla. Vuoden 2010 tavoitteen avulla sillä on pyritty:
- vahvistamaan ammatillisen koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta
- lisäämään tiedotusta, ohjausta, neuvontaa ja läpinäkyvyyttä ammatillisen koulutuksen alalla
- kehittämään välineitä taitojen ja tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja validointiin
- parantamaan ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta.
Tämän jälkeen annetuissa tiedonannoissa (Maastricht 2004, Helsinki 2006 ja Bordeaux 2008)
vahvistettiin jatkuva sitoutuminen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmään.
Samanaikaisesti käynnistettiin joukko kansallisia ja Euroopan tason testaus- ja kuulemistoimia, joihin
osallistui monia sektoreita ja instituutioita, rakentamaan vakuuttava ECVET-ehdotus, joka voitaisiin
esittää hallintoviranomaisten hyväksyttäväksi.
Myös Euroopan komissio antoi vuonna 2008 keskitetyn projektirahoituksen ECVET-kumppanuuksien
kehittämisen tukemiseksi ja ECVETin testaamisen ja kokeilemisen kannustamiseksi keskittyen erityisesti
ammatillisen koulutuksen liikkuvuuteen.
18. kesäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa eurooppalaisen
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten arviointijärjestelmien perustamisesta (ECVET)12
vahvistettiin yhteiset ECVET-periaatteet, annettiin yksityiskohtaiset tekniset tarkennukset ECVETille ja
suositettiin ECVETin laajempaa edistämistä ja täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa.
Siitä lähtien painopiste on ollut asteittaisessa täytäntöönpanossa, ja jäsenvaltioita kannustettiin
luomaan olosuhteet, jotka mahdollistavat ECVET-palvelun käyttämisen kaikille ammatillisen
koulutuksen oppijoille. Vuonna 2010 Euroopan komissio tuki toista ECVET-testaus- ja kokeilukierrosta,
jonka tuloksena rahoitettiin vielä kahdeksan pilottiprojektia, tällä kertaa keskittyen kansalliseen

11
12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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toteutukseen.
Lisäksi
ECVET
vahvistettiin prioriteetiksi elinikäisen
oppimisen ohjelmassa (2007–2013) ja
viime aikoina Erasmus+-ohjelmassa
(2014–2020).
Vuonna 2011 elinikäisen oppimisen
ohjelman
(nykyisen
Erasmus+)
täytäntöönpanon
valvonnasta
vastaava 14 kansallisen viraston ryhmä kokoontui Saksan kansallisen toimiston (NA beim BIBB) johdolla.
Kokoontumisen tarkoitus oli tukea ECVETin kanssa työskenteleviä maantieteellisen liikkuvuuden
harjoittajia: tämä kansallisten toimistojen verkosto, NetECVET, vastasi nykyisen ECVETin liikkuvuuden
työkalujen tuottamisesta.
Vuonna 2014 raportti ECVETin täytäntöönpanon arvioinnista13 vahvisti vahvuudet ja onnistumiset –
kuten oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan valtavirtaistaminen – ja antoi samalla suosituksia
tulevaa kehitystä varten – kuten tarve korostaa ECVETin etuja kaikille osapuolille ja tarve paremmin
yhdenmukaistaa ECVET muiden tunnustamis- ja läpinäkyvyystyökalujen kanssa.
Nämä suositukset tehtiin konkreettisiksi Riian päätelmissä (2015), joissa viitattiin suoraan EU:n tason
tukeen ECVETin jatkuvalle kehittämiselle ja kiinnitettiin erityistä huomiota ECVETin ja muiden
tunnustamis- ja läpinäkyvyystyökalujen välisen suuremman johdonmukaisuuden saavuttamiseen. Vain
muutama kuukausi myöhemmin luonnoksessa neuvoston ja komission yhteiseksi raportiksi ET2020:n
täytäntöönpanosta (2015) korostettiin yksinkertaistamisen ja järkeistämisen tarvetta ja vahvistettiin
taitojen ja tutkintojen läpinäkyvyys, jotta helpotettaisiin oppimisen ja työvoiman liikkuvuutta yhtenä
kuudesta uudesta painopistealueesta eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle.
Vuonna 2016 Euroopan komission uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle 14 vahvistettiin kymmenen
toimenpidettä, joilla autetaan eurooppalaisia parantamaan taitojaan. Näiden toimenpiteiden joukossa
tavoitteessa "Tehdä ammatillisesta koulutuksesta ensimmäinen valinta" puhuttiin myös mahdollisesta
tulevasta ECVET-uudistuksesta.
Asiakirjassa todetaan, että Euroopan unionin tavoitteena on:
- kannustaa tarjoamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuksia yhdistää eri
tilanteissa hankitut oppimiskokemukset perustuen nykyisen ammatillisen koulutuksen
laadunvarmistuksen välineiden ja opintosuoritusten pohjalta sekä uusien EQF-suositusten
mukaisesti

13
14

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae216efd-c653-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381
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-

-

lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta tarjoamalla laatulupaus sekä joustavat
toteutukset, jotta voidaan edetä kohti korkeampaa ammatillista tai akateemista koulutusta ja
varmistamalla läheisemmät yhteydet työelämään
parannetaan yritysten ja työmarkkinaosapuolten osallistumista ammatillisen koulutuksen
suunnitteluun ja tarjoamiseen kaikilla tasoilla, kuten dualistinen oppisopimusjärjestelmä
osoittaa. Ammatillisen koulutuksen tulisi sisältää vahva työperusteinen ulottuvuus,
mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä kansainväliseen kokemukseen.

Äskettäin15 neuvoston suosituksessa 2018/C
444/01 vahvistettiin rajat ylittävän oppimisen
tunnustamisen merkitys ja viitattiin erityisesti
läpinäkyvyystyökalujen
arvoon
ja
merkitykseen, kuten ECVETissä kehitetyt ja
käytetyt
välineet
(yhteistyöja
opintosopimus).

2.2. ECVETiin liittyvien Euroopan unionin tason politiikkojen päivitykset
Kymmenen
vuotta
ECVETin
käyttöönoton jälkeen Euroopan
komissio on tehnyt tutkimuksen
”Euroopan unionin ammatillisen
koulutuksen välineistä (EQAVET ja
ECVET)”16. Tämän tutkimuksen
päätavoitteena on ollut tutkia
EQAVETin ja ECVETin vaikutusta
politiikan kehitykseen kansallisella ja
Euroopan tasolla sekä niiden
suhdetta muihin Euroopan unionin välineisiin, kuten eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF),
Europassiin ja validointisuositukseen. Lopuksi tutkimuksessa tarkastellaan, voidaanko ja millä tavalla
näillä välineillä perustaa jo saavutettuun sekä maksimoida niiden merkitys tulevaisuudessa.
Asiakirjassa mainitaan, että marraskuussa 2017 Euroopan komissio esitteli visionsa eurooppalaisesta
koulutusalueesta vuoteen 2025 mennessä, jossa oppimiseen, opiskeluun ja tutkimuksen tekemiseen ei
olisi rajoituksia.

15

NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla
suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (2018/C 444/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018H1210%2801%29
16
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
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Tiedonannossaan "Vahvemman Euroopan rakentaminen: Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikkojen
rooli"17 (julkaistu toukokuussa 2018) komissio asetti rajat ylittävän liikkuvuuden ja yhteistyön
edistämisen yhdeksi kolmesta keskeisestä tavoitteesta eurooppalaisella koulutusalueella. Tämän
aloitteen yhteydessä Euroopan komissio esitti toukokuussa 2018 ehdotuksen neuvoston suositukseksi
korkea-asteen ja toisen asteen tutkintotodistusten ja ulkomailla suoritettujen oppimisjaksojen tulosten
automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä. Tämä asiakirja (aiemmin mainittu osiossa
ECVETin historia ja aikajana) hyväksyttiin 26. marraskuuta 2018.
Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella opiskelijalla, oppisopimuskoulutuksessa olevalla tai
opiskelijalla, joka suorittaa ulkomailla oppimiskokemuksen joko tutkinnon tai oppimisliikkuvuuden
vuoksi, tämä kokemus tunnustetaan automaattisesti jatko-opiskelua varten. Ehdotuksessa ehdotetaan,
että jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön tarvittavat vaiheet vuoteen 2025 mennessä korkeaasteen koulutuksen ja toisen asteen tutkintojen automaattisen tunnustamisen sekä oppimisjaksojen
tulosten tunnustamisen saavuttamiseksi, ilman että oppijoiden on käytävä läpi erillinen
tunnustamismenettely. Tältä osin ehdotuksessa viitataan nimenomaisesti opinto- ja
yhteistyösopimuksen käyttöön.
Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi Euroopan unionin läpinäkyvyysvälineiden välisen synergian
selvittämistä ja tarvittaessa niiden kehittämistä edelleen yhteistyön ja liikkuvuuden parantamiseksi
koulutusalojen välillä. Sellaisena se viittaa tutkintotodistuksen liitteeseen, eurooppalaiseen
opintosuoritusten siirtojärjestelmään (ECTSiin), ECVETiin, EQF:ään ja Europassiin. Asiakirjassa vaaditaan
myös toimia läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi keskiasteen
koulutusjärjestelmissä kehittämällä uusia ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusvälineitä EQAVETin
mukaisesti.
Nykyisen lähestymistavan puitteissa, joka on päättymässä vuoteen 2020 mennessä, käydään
keskustelua tulevaisuuden strategian painopisteistä. On odotettavissa, että vuonna 2020 saataisiin
toinen Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen strategiasuunnitelma. Post-2020 VET -strategian
yksityiskohtien muotoilemisen helpottamiseksi Ammattikoulutuksen neuvoa-antava komitea (ACVT13)
antoi lausunnon strategian mahdollisesta kohtalosta (3. joulukuuta 2018). Tämän seurauksena
viimeaikaisissa poliittisissa tavoitteissa on korostettu ECVET-projektin joustavien reittien edistämistä ja
avattu keskustelu ECVET-suosituksen mahdollisesta tarkistamisesta. Kolme aivan äskettäistä poliittista
ehdotusta (EFQEA, ehdotus neuvoston suositukseksi automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen
edistämisestä ja pitkäaikaisen Erasmus PRO -liikkuvuuden käynnistäminen) saattavat tarjota uusia
politiikkojen sovelluksia ECVET-järjestelmään.
Määritelmänsä mukaan ECVET ei ole itsenäinen osa eurooppalaista koulutusta. Sen on tarkoitus olla
kiinteästi sidoksissa kansallisiin koulutusjärjestelmiin ja liikkuvuuden ja läpinäkyvyyden eurooppalaisiin
välineisiin, kuten EQF, EQAVET, Europassi ja suositus epävirallisen ja arkioppimien validoinnista.

17

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3704
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ECVETillä
on
läheiset
käsitteelliset
yhteydet
eurooppalaiseen
tutkintojen
viitekehykseen. Niillä on yhteiset
periaatteet ja käsitteet, ja sekä
ECVET että EQF: (a) keskittyvät
tietoja, taitoja ja osaamista
ilmaiseviin oppimistuloksiin; b)
perustuvat
tutkinnon
käsitteeseen
(erillään
koulutusohjelman käsitteestä); c)
kattavat
kaikki
oppimisympäristöt ja elinikäisen
oppimisen;
d)
suunnattuja
ihmisten
liikkuvuuden
mahdollistamiseen.
ECVETin
teknisissä eritelmissä viitataan
myös erityisesti EQF-tasojen käyttöön viitekehyksenä päätettäessä tutkintojen vertailukelpoisuudesta
ja mahdollisuudesta siirtää pisteitä. Siirtyminen tutkintojen viitekehyksen ja opintosuoritusten
siirtojärjestelyjen olemassaolosta avoimeen järjestelmään, jonka avulla oppijat voivat seurata joustavia
oppimisreittejä, edellyttää muutakin kuin opintosuoritusten siirtämisen puitteiden ja mekanismien
toteuttamista.
Toukokuussa 2017 neuvosto hyväksyi tarkistetun eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja siihen
liittyvät liitteet. Tarkistetun suosituksen liitteessä V viitataan EQF:ää koskeviin pistejärjestelmiin. Siinä
hahmotellaan seitsemän periaatetta pistejärjestelmille, jotka liittyvät EQF:ään yhdistettyihin NQFjärjestelmiin. Näissä periaatteissa korostetaan, että opintosuoritusten olisi tuettava joustavia
oppimisreittejä yksittäisten oppijoiden hyödyksi ja tuettava oppimistulosten siirtymistä ja oppijoiden
etenemistä yli institutionaalisten ja kansallisten rajojen. Periaatteissa viitataan myös synergian
etsimiseen niiden järjestelyjen kanssa, joilla validoidaan aikaisemmin opittua. aikaisemman oppimisen
validoimiseksi. Liitteessä ei viitata oppimistulosyksiköiden käsitteeseen, vaan siinä käytetään termiä
tutkinnon komponentit.
Monissa maissa nykyiset opintosuoritusten järjestelmät toimivat koulutuksen osa-alueilla, mikä
rajoittaa niiden mahdollisuuksia tukea oppimistulosten siirtymistä ja etenemistä eri sektoreiden välillä.
ECVET ja ECTS on kehitetty toisistaan riippumatta, ja koska ECVETiä ei käytetä opintopistejärjestelmänä,
niitä ei sovelleta koordinoidusti. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) käyttämistä välineenä
sen perusteellisen ja yleisen luonteen vuoksi näiden pistejärjestelmien viitekehyksissä (jotka ovat
yhteydessä kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin, NQF) voisi parantaa kehysten läpäisevyyttä ja
vähentää etenemisen ja siirrettävyyden esteitä. Pistejärjestelmien ja validointijärjestelyjen
yhdistäminen toisiinsa on välttämätöntä. Tämän uuden V-liitteen potentiaali on kuitenkin selvästi
tulevaisuudessa, koska pistejärjestelmiä on melko vähän.
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"ECVET-järjestelmään liittyvät Euroopan unionin tason politiikan päivitykset" olivat myös esityslistan
ensimmäisenä kohtana "Temaattisessa seminaarissa ammatillisen koulutuksen oppijoiden liikkuvuuden
välineistä” Brysselissa (Belgiassa) 3.–4. lokakuuta 2019.
Seminaarin aikana Jan Varchola (työvoimapolitiikan pääosaston työryhmän johtaja, yksikkö E3) ilmoitti,
että komission jäsenehdokas Nicolas Schmit (Luxemburg) korosti äskettäisessä parlamentin
kuulemistilaisuudessa ammatillisen koulutuksen merkitystä nuorten koulusta työhön siirtymisessä,
korosti kaksoisammattikoulutuksen ja työperäisen oppimisen merkitystä sekä ammatillisen koulutuksen
merkitystä työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi. Hän muistutti myös, että missä
ammattikoulutusjärjestelmät ovat vahvat, nuorten työttömyys on vähäistä. Uudella rahoituskaudella
keskitytään korkealaatuiseen ammatilliseen koulutukseen, joustaviin oppimisreitteihin (mahdollisesti
tuettuina yksilöllisillä oppimistileillä) sekä aikuisten täydennyskoulutukseen. ECVETin osalta tämä
tarkoittaa, että kaikki ECVETin sisältämät aiheet ovat edelleen hyvin keskipisteessä. Komission
puheenjohtaja Ursula Von Der Leyen viittasi toimeksiantoa koskevassa kirjeessään komission
jäsenehdokkaalle Schmitille nimenomaisesti osaamisohjelman täytäntöönpanoon ja päivittämiseen.
Tällä hetkellä keskustellaan ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kattavasta poliittisesta
kehyksestä, joka toteutuisi yhteisen hallintorakenteen ja seurantakehyksen puitteissa. Tämä olisi
linjassa sidosryhmien näkemysten kanssa koskien vuoden 2020 jälkeistä aikaa: jäsenvaltiot,
työmarkkinaosapuolet ja muut tahot ovat vaatineet välineiden yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista
jo aikaisemmin. Koen Bois d’Enghien (työllisyyden pääosasto, yksikkö E3) antoi tervehdyssanoissaan
yhteenvedon ECVET-ohjelman täytäntöönpanosta tuoreen tutkimuksen mukaan.
Seuraavia suuntauksia on havaittu:
-

laajentuminen 15:stä maasta 21:teen maahan, joissa on yksikköpohjainen tai modulaarinen
ammatillinen koulutusjärjestelmä
pistejärjestelmien laajentuminen kahdeksasta 17:mään maahan
edistyminen oppimistulosten käytössä.

ECVET ei kuitenkaan johtanut eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten järjestelmän
kehittämiseen (samalla tavalla kuin korkea-asteen koulutuksen ECTS). Tämä havainto on otettava
huomioon jatkokehityksen kannalta. Tutkimuksen mukaan ECVETin suurin vaikutus liittyy ammatillisen
koulutuksen oppijoiden kehittymiseen.

2.3. ECVET Mitä seuraa?
Euroopan komission vuonna 2019 tekemässä tutkimuksessa tuodaan esiin, mikä on vuodesta 2009
lähtien toiminut hyvin ja missä olisi kehitettävää ECVETiä soveltaessa. Saatujen johtopäätösten pohjalta
on muodostettu skenaarioita ECVETin tulevaa kehitystä varten.
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 Mikä toimii hyvin?
 Toteutusprosessi/toimeenpano
Toteutusprosessin keskeisenä vahvuutena oli raportoidun mukaan PLA-tapahtumien ja muiden
tapahtumien (Annual Fora, Käyttäjäryhmä ja Verkkokokoukset) käyttäminen, jotka toimivat foorumeina
keskinäiselle oppimiselle ja kokemusten vaihdolle. Tämän koettiin tarjoavan merkittäviä etuja tiedon
levittämisessä eri malleista vertaisoppimisen kautta,
kansallisesti kapasiteetin rakentamisen uusien
ideoiden ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla ja
valtuuttamalla
henkilöitä
viemään
kehitystä
eteenpäin omissa maissaan. Jotkut haastateltavista
jopa väittivät, että tämä oli ratkaisevan tärkeää
täytäntöönpanon kannalta, koska se auttaa
muuntamaan suosituksen käytännön toimiksi. PLAtapahtumien käyttö antaa komissiolle myös
mahdollisuuden ohjata maakohtaista kehitystä ja
jakaa tietoja lähestymistavoista, joilla ECVET
mukautetaan uusien politiikkojen kehitykseen.
Näiden tapahtumien aiheet koettiin yleensä sopiviksi
ja heijastivat maakohtaisia tarpeita. Myös ennen
tapahtumia ja niiden jälkeen maille toimitetuista
materiaaleista saatiin yleensä positiivista palautetta.
Tämä osoittaa, että komission ja sihteeristön
käyttämä lähestymistapa tarpeiden tunnistamiseksi
ja tietojen jakamiseksi on pitkälti tehokasta.
Käyttäjäryhmän katsottiin olevan arvokas myös ECVET-maajohtajien tunnistamisessa. Tämän kautta
katsottiin nimettävän vastuullinen henkilö, jolla on yhteys kehitykseen samalla kun luotiin ECVETin
"puolestapuhuja" suosituksen eteenpäin viemiseksi kansallisille viranomaisille.
 Suunniteltujen vaikutusten saavuttaminen
Tutkimuksen mukaan ECVET on edistänyt merkittävästi oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan ja
yksikköpohjaisten järjestelmien käyttöönottoa ja vahvistamista. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla
ja Romaniassa voidaan havaita erityisen voimakas ECVET-järjestelmän vaikutus ammatillisen
koulutuksen kansallisiin strategioihin ja suunnitelmiin.
ECVET on myös myötävaikuttanut laadukkaamman liikkuvuuskokemuksen kehittämiseen oppimisen
tehokkaamman dokumentoinnin avulla liikkuvuuden aikana, käyttämällä yhteistä kieltä
oppimistuloksiin (KSC: tiedot, taidot ja osaaminen) sekä opintopisteiden siirtoprosessin kautta. Tämä on
lisännyt ulkomailla saavutetun osaamisen tunnustamista joissakin maissa (esim. Kroatiassa), kun
aikaisemmin vain aika tunnustettiin.
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Muutamissa maissa se on myös osaltaan tukenut joustavampia ammatillisia reittejä. Maltan, Viron ja
Latvian kaltaiset maat ovat ilmoittaneet, että tämä on tukenut läpäisevyyttä, kun taas Suomen kaltaiset
maat, joilla on jo joustava ammatillinen koulutusjärjestelmä, kertoivat, että se auttoi parantamaan
formaalin koulutuksen ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen tunnustamista. Muut maat (Irlanti, Unkari,
Portugali) ovat myös ilmoittaneet tukeneensa epäedullisessa asemassa olevien ryhmiä tai oppimisen
esteitä omaavia oppijoita keräämään formaalin tai epävirallisen oppimisen kautta saavutettuja
oppimistuloksia.
ECVETin laaja hyväksyminen kansainvälisen liikkuvuuden tärkeänä tukivälineenä on varmistanut, että
monet palveluntarjoajat käyttävät sitä yleisesti. Tämä on motivoinut monia palveluntarjoajia laittamaan
ECVET-periaatteet täytäntöön liikkuvuusohjelmissaan. Erasmus+-rahoituksen lisääntyessä vuoden 2020
jälkeen on todennäköistä, että tämä suuntaus jatkuu seuraavalla Euroopan komission ammatillisen
koulutuksen politiikan kaudella.


Yhdenmukaistaminen muiden ammatillisen koulutuksen kannalta merkityksellisten
välineiden kanssa
ECVET mainitaan nimenomaisesti muissa asiaankuuluvissa Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen
välineen suosituksissa kuten EQF:ssä. Tämä osoittaa, että sillä tunnustetaan olevan rooli muiden
välineiden ja politiikkojen, kuten VNIL:n (epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen), EQF:n ja
Europassin, tukemisessa. Suurin osa vastaajista ymmärtää, että on olemassa selkeä logiikka, joka
osoittaa sen olevan yhteydessä muihin välineisiin - se tukee ammatillisen koulutuksen joustavuutta,
mikä viime kädessä tukee sitoutumista ja saavutuksia sekä reagoivampaa ammatillista
koulutusjärjestelmää.
Käytännössä ECVET on myös tukenut oppimistulosten käyttöä jäsenvaltioissa, mikä on tärkeä vaatimus
viitattaessa EQF:ään. On myös esimerkkejä siitä, kuinka VNIL määritellään yksikköinä, jota käytetään
sitten pääsyn ja/tai vapautuksen tarjoamiseen muihin ammatillisiin koulutusohjelmiin. EQAVET NRP verkon ja ECVET-käyttäjäryhmän välillä on myös jonkin verran yhteistyötä tietojen jakamiseksi. Tämä
auttaa kehittämään yhteistä käsitystä näistä kahdesta välineestä.

 Missä on kehitettävää?
 Toteutus/toimeenpano
Käyttäjäryhmä koostuu suurelta osin teknisistä asiantuntijoista, mikä heijastaa sitä, miten ECVET
toteutetaan kansallisella tasolla (useimmissa tapauksissa sitä johtavat liikkuvuuteen (esim. NARICkeskukset) tai EU-projektien toteuttamiseen erikoistuneet tiimit). Tämä näyttää johtavan siihen, että
ECVET-tietämys jakautuu suurelta osin jäsenvaltioissa eikä se ole osana ammatillisen koulutuksen
valtavirtaistamista. Tätä havainnollistaa se tosiasia, että KII:ssä monet niistä henkilöistä, jotka toimivat
valtioiden ammatillisen koulutuksen politikan alalla ja joihin otettiin yhteyttä haastattelua varten,
ohjasivat haastattelijan eteenpäin ECVET-johtoon, koska heidän mielestään heillä ei ollut riittävästi
tietoa haastattelun suorittamiseen.

37

Tämän lähestymistavan rajoituksena on, että se ei välttämättä tuota laajempaa kansallista sidosryhmien
lähtemistä mukaan. Maissa, joissa ECVET-järjestelmän täytäntöönpano on edistyneempää, on
hyödyllistä, että on olemassa laajempi käytäntöyhteisö, joka vie täytäntöönpanoa eteenpäin
sisällyttämällä suosituksen osat maakohtaisiin politiikkoihin ja laajempaan lähestymistapaan
järjestelmäsuunnittelussa.
Jotkut sidosryhmät kertoivat, että tässä käyttäjäryhmässä
osallistumisaste on vähentynyt ja asiantuntijoiden osuus
on suuri. Tämä johtui osittain siitä käsityksestä, että
ryhmän auktoriteetti on vähentynyt viime vuosina, mutta
se voi viitata myös siihen, että ECVET-ohjelmaan
osallistuminen on ollut vähäisempää.
Lisäksi, vertaisoppimistoimintaa pidetään yleensä
tehokkaana kansallisten viranomaisten henkilöstön
sitouttamisessa, mutta tarjoajien nykyinen sitoutuminen
on vähäistä. Palveluntarjoajajoukon sitouttaminen
eurooppalaiseen PLA-toimintaan olisi mahdotonta ottaen
huomioon ammatillisen koulutuksen tarjoajien määrän
monimuotoisuuden ja koon, mutta jonkinlaisen tason
tiedonvaihto auttaisi parantamaan ECVET-periaatteiden
täytäntöönpanoa ja lisäämään niiden vaikutusta.
 Suunniteltujen vaikutusten saavuttaminen
Jotkut maat ovat olleet vastahakoisia ottamaan pistejärjestelmiä käyttöön, koska on olemassa käsitys,
että tämä edellyttää, että yksiköt arvioidaan ja todetaan erikseen kertymistä varten, mikä on joidenkin
mielestä ristiriidassa heidän järjestelmänsä ydinominaisuuksien kanssa. Jotkut maat painottavat
perinteisesti voimakkaasti täyden tutkinnon saavuttamista, koska niiden mielestä ammatillisen
koulutuksen laatu saavutetaan parhaiten kattavilla ('täydellisillä') tutkinnoilla, jotka takaavat niiden
haltijan täyden ammattitaidon. Lisäksi se lisää oppijoiden arviointien määrää. Jotkut väittävät myös, että
yksiköllä on vain vähän arvoa, ellei oppija saavuta sitä koko tutkinnon yhteydessä. Vaikka ECVETiä ei
tällä hetkellä asemoida pistejärjestelmäksi vaan pikemminkin joukoksi periaatteita, jotkut maat näkevät
sen edelleen siten eivätkä siksi halua käyttää sitä kansainvälisen liikkuvuuden ulkopuolella.
Muissa maissa näyttää siltä, ettei poliittista tahtoa ole riittävästi viedä kehitystä eteenpäin ECVETperiaatteiden mukaisesti oppimistulosten käytön lisäksi. Joissakin tapauksissa tämä heijastaa oppijoiden
ja palveluntarjoajien tietämättömyyttä välineestä, mikä tarkoittaa, että sen hyödyille ei ole kovinkaan
paljon kysyntää. Joidenkin maiden sidosryhmät ilmoittivat kuitenkin myös, että piste- ja
yksikköpohjaisten järjestelmien ECVET-prosesseja pidetään liian raskaina, varsinkin kun maissa on
vakiintuneet standardit ammatillisen koulutuksen koulutusohjelmiin ja ne käyttävät muita
opintosuoritusten järjestelmiä (kansallisia järjestelmiä tai ECTS:ää).
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 Yhdenmukaistaminen muiden ammatillisen koulutuksen kannalta merkityksellisten
välineiden kanssa
ECVET-järjestelmän täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ei aina tarkastella kokonaisvaltaisesti muiden
Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen välineiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että joissakin maissa
yhteys näiden välineiden välillä menetetään. Se on johtanut joihinkin epäjohdonmukaisuuksiin tai
sekaannukseen esimerkiksi liikkuvuuden asiakirjojen käytössä (käsitys päällekkäisyydestä Europassin
kanssa).
Käsitys, että ECVET on itsenäinen väline eikä niinkään tukipilari laajemmalle tavoitteelle luoda
vahvempaa ja joustavampaa ammatillista koulutusta, voi myös vähentää maiden halukkuutta toteuttaa
sitä. ECVETillä ei ole samaa näkyvyyttä kuin EQF:n ja Europassin kaltaisilla välineillä, ja se ymmärretään
yleisesti enemmän liikkuvuuden välineenä eikä laajemmin ymmärrettynä joustavan ammatillisen
koulutuksen ja etenemisen välineenä.
 Tunnistetut tulevaisuuden skenaariot
Komission, sidosryhmien palautteen ja Delphi-tutkimukseen tarkastelun perusteella ECVETin
tulevaisuuteen, ne kahdeksan skenaariota, jotka alun perin tulivat esille Euroopan komission
tutkimuksessa, hienosäädettiin viideksi yksityiskohtaisemmaksi vaihtoehdoksi. Nämä vaihtoehdot
yhdistivät eri skenaarioiden elementtejä ottaen huomioon mielipiteet niiden eduista/kustannuksista
sekä niiden käytännöllisyydestä.
ECVET-vaihtoehto 1: Parannettu ”status quo”
Tässä vaihtoehdossa suositusta tarkistettaisiin sisällyttämään teknisten komponenttien muutokset ja
merkittävät muutokset sen brändiin. Välineen strateginen painopiste ja hallinta eivät muutu eikä
muutoksia tehdä muihin Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen välineisiin tai politiikkoihin.
ECVET-vaihtoehto 2: ECVET-toiminnon sisällyttäminen muihin olemassa oleviin Euroopan unionin
välineisiin ja ohjelmiin.
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Tässä vaihtoehdossa ehdotetaan opintosuoritusten käytön edistämistä edelleen EQF:n V-liitteen
puitteissa, kun taas ECVET-työkaluja, kuten yhteistyö- ja opintosopimusta, voitaisiin valtavirtaistaa ja
kehittää edelleen liikkuvuutta koskevan Erasmus-avaintoiminnon 1 puitteissa ja/tai integroida
Europassiin. Lisäksi tavoite luoda joustavia oppimisreittejä erityisesti ammatillisen koulutuksen
ohjelmissa ja tutkinnoissa voitaisiin lisätä tarkistetun EQAVET-kehyksen erityisenä laatukuvaajana
kattamaan laajemmat toimenpiteet kuin vain opintopisteiden käytön ja oppimistuloksiin perustuvan
lähestymistavan tutkinnoissa.

ECVET-vaihtoehto 3: Välineistä tulee osa laajempaa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista kehystä
Tässä vaihtoehdossa kuvataan mahdollisuus sisällyttää ECVET laajempaan ammatillisen koulutuksen ja
elinikäisen oppimisen eurooppalaiseen kehykseen – soveltamisalan ja siihen liittyvän hallintorakenteen
määrittelylle on reunahehtoja, jotka järjestettäisiin yhden toimintaryhmän (joko ACVT:n tai
muodostettavan uuden elimen) ympärille. Alaryhmiä käytettäisiin edistämään tiettyjen välineiden ja
politiikan alojen ensisijaisia toimenpiteitä. Yksittäinen toimintaryhmä, jota sihteeristö tukee,
käynnistäisi PLA-ohjelman.
ECVET-vaihtoehto 4: Ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välineet ovat lähempänä
toisiaan, tavoitteena korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lähentyminen
Tässä vaihtoehdossa esitetään vaihtoehto, jolla ECVET voidaan sovittaa yhteen ECTS-järjestelmän
kanssa. Tavoitteena on lisätä lähentymistä korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Tässä
vaihtoehdossa ECVET-suositus kumottaisiin ja korvattaisiin uudella säädöksellä. Uusi laki sisältäisi osia
ECTS-vaatimuksista, mutta myös joitain ECVET-osia, kuten oppimistulokset, yhteistyö- ja opintosopimus.
Näin ollen se poikkeaisi korkeakoululaista.

40

ECVET-vaihtoehto 5: Eurooppalainen kehys oppimistulosten ja joustavien etenemisreittien siirtämiseksi
Tässä vaihtoehdossa kehitettäisiin ja hyväksyttäisiin uusi suositus eurooppalaisista puitteista
oppimistulosten ja joustavien etenemisvaihtoehtojen siirtämiseksi. Sen päätarkoituksena olisi helpottaa
arvioitujen tai validoitujen oppimistulosten siirtämistä, tunnustamista ja keräämistä eri tilanteiden
välillä sekä tukea joustavia yksilöllisiä oppimisreittejä, jotka perustuvat yksikköpohjaiseen
lähestymistapaan ja etenemiseen ja jotka tukevat elinikäistä oppimista ja liikkuvuutta.
Vaihtoehto perustuisi validointisuositukseen, mutta keskittyisi oppimiseen kaikissa yhteyksissä eikä
pelkästään epäviralliseen tai arkioppimiseen (oppiminen, joka tapahtuu koulutusjärjestelmässä tai
muussa työyhteydessä tai vapaaehtoistoimintana). Se varmistaisi myös, että vuoden 2018 neuvoston
suosituksen, "Korkeakouluopetuksen ja toisen asteen tutkintotodistusten ja ulkomailla suoritettujen
oppimisjaksojen tulosten automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisen", periaatteet
voitaisiin laajentaa koskemaan formaalia ammatillista koulutusta ja samalla tukemaan ammatillisen
koulutuksen oppimistulosten tunnustamista korkeakouluissa ja päinvastoin.
ECVETin tulevasta kehityksestä keskusteltiin myös ECVETin temaattisessa seminaarissa: Työkalut
ammatillisen koulutuksen oppijoiden liikkuvuuteen (3.–4. lokakuuta 2019, Brysseli).
Koen Bois d’Enghien viittasi ACVT 18:n ad hoc -työryhmän työhön keskustellakseen ECVETin
tulevaisuuden vaihtoehdoista. Työryhmä kehitti vuoden 2019 alkupuoliskolla seuraavat kaksi
vaihtoehtoa (jotka eivät sulje pois toisiaan):

18

Euroopan tason työmarkkinaosapuolten ja ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea (X01803). Komitean tehtävänä on auttaa
komissiota yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toimeenpanossa.
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 Vaihtoehto 1: kehitetään ECVETiä liikkuvuutta tukevaksi välineeksi, joka valtavirtaistetaan
uudessa Erasmus-ohjelmassa
 Vaihtoehto 2: Sisällytetään ECVETin toiminnot muihin Euroopan unionin välineisiin: EQF,
Europassi ja Erasmus-ohjelma, mahdollinen ammatillisen koulutuksen yleinen suositus,
työllisyyden pääosasto (DG EMPL) keskustelee edelleen jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitä
vaihtoehtoja tulisi ehdottaa jo saavutetun työn jatkona.
On kuitenkin pidettävä mielessä, että ECVETIN tavoitteet ja periaatteet pysyvät merkityksellisinä, ja
voidaan odottaa, että näistä asioista keskustellaan edelleen Euroopan unionin tasolla riippumatta siitä,
millaisessa muodossa ECVET tulee olemaan.

2.3.1 Keskeiset viestit teemakohtaisesta seminaarista lokakuussa 2019
Kuten
edellä
todettiin,
vuoden 2019 temaattisessa
seminaarissa
käsiteltiin
tulevaa ECVET-kehitystä ja
analysoitiin ensin Euroopan
komission vuonna 2019
tekemää tutkimusta, joka on
myös jo nostettu esille.
Seminaarissa
analysoitiin
erityisesti yhtä tutkimuksen
tärkeimmistä näkökohdista:
ECVETin pääasiallinen vaikutus liittyy ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuuskokemuksen
parantamiseen ja siihen, että ECVETin opinto- ja yhteistyösopimusta käytetään säännöllisesti.
Tämän jälkeen seminaarissa keskityttiin kokemuksiin, jotka on saatu ECVET-työkalujen käytöstä
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuudessa (opintosopimus, yhteistyösopimus ja
henkilökohtainen opintosuoriteote) kymmenen vuoden aikana. Tavoitteena oli auttaa työllisyyden
pääosastoa keräämään tietoa näiden vaihtoehtojen ja muiden ideoiden jatkokeskustelua varten.
Neuvoa-antava komitea (ACVT) hahmotteli mahdollisia vaihtoehtoja ECVET-liikkuvuusvälineiden
edelleen kehittämiselle (nykyisten välineiden muuttaminen ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden
välineeksi uuden Erasmus-ohjelman tueksi käyttämällä ECVET-toimintoja muissa eurooppalaisissa
välineissä, kuten Europassissa).
Muitakin tarkasteltavia seikkoja on, kuten mahdollinen työprosessin digitalisoituminen sekä
eurooppalaisten liikkuvuustyökalujen laajentaminen liikkuvuusohjelmiin, jotka hyödyntävät muuta
rahoitusta kuin Erasmus-ohjelmia.
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Näin ollen seminaarissa keskityttiin neljään pääaiheeseen:
1. yhtäläisyyksiin ja eroihin käytössä olevissa opintosopimus-mallipohjissa
2. opintosopimuksen mallipohjan vaatimuksiin, kun sitä käytetään Erasmus+-ohjelman ulkopuolisessa
liikkuvuudessa
3. digitalisoitu työprosessi: Erasmuksen toteuttaminen paperittomana ammatillisessa koulutuksessa
4. uusi Europassi, ja miten se voi tukea ammatillisten oppijoiden liikkuvuutta.

2.3.2 Yhtäläisyydet ja erot useissa käytössä olevissa opintosopimus-mallipohjissa
Eurooppalaiset mallipohjat opintosopimukselle ja yhteistyösopimukselle lanseerattiin vuonna 2013,
vaikkakin samankaltaisia edeltäviä mallipohjia oli ollut käytössä jo melkein kaksi vuosikymmentä.
Mitkä ovat kokemukset nyt kuusi vuotta
myöhemmin? Ovatko mallipohjat laajasti käytössä
ja vastaavatko ne vielä tarkoitustaan? Nämä
avainkysymykset nousivat keskusteltaviksi. Kävi
nopeasti ilmi, että opintosopimus on laajasti
käytössä, ja yleisesti sitä pidetään tarpeellisena.
Joka tapauksessa käytäntö osoittaa, että keskeisiä
eurooppalaisia
mallipohjia
käytetään
lähtödokumentteina, joita muokataan edelleen
käyttötarpeiden mukaan. Ensimmäiset syvemmät
keskustelut kehittyivät sen pohjalta, millaisia
yhtäläisyyksiä ja eroja eri mallipohjien välillä on?
Millaisia muutoksia on tehty ja mitä ne osoittavat? Kohdistuvatko ne tiettyihin puutteisiin tai vikoihin
mallipohjissa? Useissa alaryhmissä osallistujat työskentelivät yhdessä, ja he olivat toimittaneet tietoa
omista mallipohjistaan vertailevaa analyysia varten, joka oli saatavilla tausta-aineistona.
Vertailuun otettiin mukaan kymmenen mallipohjaa. Sisällön mukaan tarkasteltuna osallistujien
käyttämät mallipohjat sisältävät paljon yhteistä. ECVET-suositusten mukaisesti mallipohjissa annetaan
tietoa:
- oppijasta
- koti- ja vastaanottavasta oppilaitoksesta
- liikkuvuuden kestosta
- tavoitteena olevista oppimistuloksista
- oppimisen arvioinnista ja seuraamisesta.
Melkein kaikki mallipohjat allekirjoitetaan osallistuvien osapuolten taholta (mukaan lukien työnantaja
siinä tapauksessa, että on kyse oppisopimuskoulutuksesta tai työharjoittelusta).
Tarkastelluissa mallipohjissa oli myös vaihtelua, esimerkiksi siinä, allekirjoittivatko prosessissa mukana
olevat välittävät organisaatiot sen myös. Useissa, muttei kaikissa mallipohjissa oli muotoiltu validoinnin
ja tunnustamisen ehtoja. Koska kaikissa maissa ei ole käytössä opintopisteitä (tai ei vertailla kansallisesti
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käytössä olevia opintopisteitä muissa maissa käytössä oleviin opintopisteisiin), mallipohjiin ei useinkaan
ole sisällytetty opintopisteitä.
Lyhyt- ja pitkäkestoisen liikkuvuuden välille tehtiin myös merkittävä ero. Lyhytkestoisen liikkuvuuden,
joka kestää kahdesta neljään viikkoon, osalta opintosopimus on vaikea täyttää, koska on vaikea
ennakoida niin lyhyessä ajassa saavutettavia oppimistuloksia. Pitkäkestoisen liikkuvuuden osalta
opintosopimuksen täyttäminen on melko työläs toimenpide, erityisesti sellaisten osioiden kuin arviointi,
validointi ja tunnustaminen osalta. Silti erityisesti pitkäkestoisen liikkuvuuden yhteydessä muodostuu
vieläkin merkittävämmäksi, että opintosuoritusten siirto tapahtuu, sillä 3–6 kuukauden poissaoloa ei voi
kompensoida helposti palaamisen jälkeen. Osallistujat toivat myös esille, että ammattikoulutuksen
liikkuvuus on keino edistää ammattikoulutusta korkeatasoisena oppimisen reittinä.
Siksi liikkuvuuden tulisi olla niin helppoa kuin mahdollista kaikille mukana oleville osapuolille. Kun
käytetään Erasmus-rahoitusta, edellytetään useita hallinnollisia vaatimuksia sekä asiakirjoja, jotka
voivat tehdä prosessista työlään. Ammattikoulutuksessa oppijat ovat usein nuoria, ja he tarvitsevat
yksinkertaisia työkaluja. Kaiken tulevan kehittämisen tulisi pyrkiä vähentämään työtaakkaa, esimerkiksi
vielä laajemman yhdentymisen kautta. Jonkinlaisia mahdollisuuksia nähtiin siinä, että ECVET ja
Erasmus+-opintosopimukset voitaisiin sulauttaa yhteen. Joskus lisätietoa pyydetään esimerkiksi
oppimistulosten selventämiseksi, laatukriteereistä tai henkilökohtaisten vastuiden osalta
liikkuvuusjakson aikana.
Keskustelun yhteenvetona voidaan todeta,
että koska opintosopimuksen mallipohjaa
pidettiin
tarpeellisena
ammattikoulutuksessa
oppijoiden
liikkuvuudessa, sen käytössä tulisi ratkaista
muutamia
käytännön
ongelmia.
Kontekstista riippuen ratkaisuissa tulisi
tarkastella seitsemää näkökulmaa, jotka
vaikuttavat siihen, millaista mallia halutaan
käyttää:
1. Opintosopimuksen tarkoitus: opetuksellinen ja/tai hallinnollinen?
Jotkut toimijat käyttäjät käyttävät opintosopimusta puhtaasti hallinnollisena työkaluna, jotkut
puolestaan ottavat huomioon myös opetuksellisia tarkoituksia kuten auttaa määrittämään seurannan
ja arvioinnin prosessia.
2. Kohderyhmä: koulutusalan asiantuntijat vs. ei-asiantuntijat?
Monet työkalujen kanssa käytännössä työskentelevät esittivät, että mallipohjat tulisi muotoilla eri
tavalla eri kohderyhmille. Koulutusalan asiantuntijat käyttävät erilaista kieltä ja tarvitsevat erilaista
tietoa kuin ei-asiantuntijat (oppijat, työnantajat ja vanhemmat).
3. Liikkuvuuden luonne:
Tapahtuuko se oppilaitoksessa tai työharjoitteluna? Työnantajilla on merkittävä rooli työharjoitteluissa.
Kokemus on osoittanut, että oppimistulokset tulee suunnitella työtehtävien termien kautta, jotta ne
olisivat heille ymmärrettäviä.
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4. Oppimisympäristö: omistettu vs. ei-omistettu (paljonko on mahdollista vaikuttaa oppimisprosessiin
yrityksessä)
Tiettyä joustavuutta tarvitaan, koska yritysten toiminnallisia menettelytapoja ei voida mukauttaa
oppijan liikkuvuuden tarpeisiin. Siksi vaihtoehtojen tulee olla selviä, jotta voidaan varmistaa, että
oppimistavoitteet tavoitetaan.
5. Kesto: lyhytkestoinen vs. pitkäkestoinen?
Pitkäkestoinen liikkuvuus ja lyhytkestoinen liikkuvuus seuraavat erilaista logiikkaa. Lyhytkestoisessa
liikkuvuudessa painotetaan usein paljon siirrettäviä taitoja ja kielitaitoja, kun taas pitkäkestoisessa
liikkuvuudessa keskitytään oppimistuloksiin, joilla tavoitellaan ammattia/tutkintoa.
6. Tarkoitus: vaadittavien oppimistulosten tunnustaminen kansallisessa konteksissa vs. lisäarvo
Jotkut liikkuvuusprojektit eivät keskity oppimistuloksiin, jotka ovat osa tutkintoa tai ammatillista
oppimäärää. Sen sijaan ne antavat lisäarvoa oppijalle kokemuksen muodossa, jota ei olisi mahdollista
saada kotimaassa.
7. Tulokset: tavoitellut tulokset vs. tahattomat tulokset
Jotkut liikkuvuusprojektit voivat synnyttää ”odottamattomia” tuloksia, kun oppijat ovat tarttuneet
tilaisuuksiin, jotka ovat avautuneet vasta paikan päällä. Koska tällaisia tilaisuuksia ei voida ennakoida,
suunnitella ja kuvata opintosopimuksessa, siinä pitäisi olla riittävästi joustavuutta kuitenkin, jotta ne
voidaan validoida ja tunnistaa paluun jälkeen.
Keskusteluista nousee yhteenvetona, että kun toisaalta käytännön toteuttajilla on tarve yksinkertaiselle
mallille, on mallissa myös tarve kohderyhmäkohtaiselle tiedolle. Siksi voidaan vetää johtopäätös, että
on vaikeaa luoda yksi ja kaikille sopiva mallipohja – muutokset riippuen kontekstista ovat melkein
väistämättömiä, ja ne on pakko ottaa huomioon.

2.3.3 Opintosopimuksen vaatimukset Erasmuksen ulkopuolisissa liikkuvuuksissa
ECVET-työkaluja ja -malleja on vallitsevasti käytetty Erasmus+-ohjelman kontekstissa. Silti,
ammattikoulutuksissa liikkuvuutta tapahtuu myös tuon ohjelman ulkopuolisissa ohjelmissa sekä
aloitteissa, jotka edistävät rajat ylittävää ammatillista liikkuvuutta kansallisesti, kahden maan välillä j
monenkeskisesti. Hyvin harvassa näistä ohjelmista hyödynnetään ECVET-työkaluja ja -malleja. Yksi
maininta tästä oli Suomesta, jossa toteuttajat käyttivät ECVET-työkaluja kolmansien maiden kanssa
(Aasian maiden ja Kanadan kanssa), koska näissä tapauksissa tarvitaan laadunvarmistusta, erityisesti kun
luodaan uusia kumppanuuksia.
On mahdollista, että Erasmus+-ohjelman liikkuvuuden ulkopuoliset toimijat eivät yksinkertaisesti ole
tietoisia ECVET-työkaluista, mutta tämä saattaa selittää ilmiöstä vain osan. Tietyt projektit ovat voineet
kehittää omia menettelytapoja ja mallipohjia arviointiin, tunnustamiseen ja validointiin, tai ne voivat
olla sellaisessa kontekstissa (esimerkiksi yritysten sisäinen liikkuvuus), jossa nämä asiat eivät ole
keskeisessä roolissa.
Jos ECVET-mallipohjien joustavuutta saataisiin parannettua (opintosopimus ja yhteistyösopimus), niiden
käyttöä voitaisiin teoriassa lisätä Erasmus+-ohjelmien ulkopuolella. Joka tapauksessa tätä tulisi selvittää
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lisää. Vertaileva tutkimus koskien laajasti työkaluja ja mallipohjia voisi osoittaa, mitä tässä voitaisiin
tehdä. Vertailuun tulisi lukea mukaan ne työkalut ja mallipohjat, joita on käytössä muussa koulutuksessa
(esimerkiksi korkeakoulutuksessa) sekä ne, joita ovat kehittäneet eturivin ammatillisen koulutuksen
harjoittajat, jotka toimivat Erasmus+-ohjelman puitteissa, että sen ulkopuolella.
Seminaarin osallistujat keskustelivat työkaluista ja mallipohjista laajemmasta näkökulmasta ja
käyttöympäristöissä ja vahvistivat, mitkä elementit ovat välttämättömiä (ydinelementit) ja mitkä
elementit ovat “hyvä sisällyttää” (lisäelementit).
Keskusteluissa nousi esille että:
- joissakin maissa ammatillisten oppijoiden liikkuvuus Erasmus+-ohjelmien ulkopuolella on hyvin
marginaalista, ja tähän sektoriin investoimista tulee harkita tarkasti sen tuottamaa hyötyä
vastaan
- tähän mennessä tämä asia ei ole noussut merkittäväksi käytännön tasolla
- joissakin Erasmus+-ohjelman ulkopuolisissa liikkuvuusohjelmissa on omia vaatimuksia
ohjelmakohtaisten työkalujen ja mallipohjien käyttämisestä, joten on olemassa riski
päällekkäisestä työstä
- yhden yhtenäisen (digitaalisen) ammatillisen liikkuvuuden työkalun kehittäminen, joka tukisi
Erasmus-ohjelmaa voisi helpottaa Erasmus-liikkuvuutta, mutta ei todennäköisesti olisi
saavutettavissa Erasmus-ohjelmien liikkuvuuden ulkopuolisille sidosryhmille.

2.3.4 Digitalisoitu työprosessi: Erasmuksen toteuttaminen paperittomana ammatillisessa
koulutuksessa
ECVET-suositus hyväksyttiin vuonna 2009. Sen seurauksena
myös ECVET-työkalut kehitettiin vuosikymmen sitten. Sen
jälkeen teknologia on edistynyt huomattavasti, ja käytännön
toimijat ja työkalujen käyttäjät ovat toivoneet digitalisointiin
liittyviä parannuksia.
Tästä keskusteltaessa on hyödyllistä erottaa digitointi (tiedon
muuttaminen digitaaliseen muotoon) ja digitalisaatio
(työprosessien muuttuminen digitoinnin seurauksena).
Esimerkiksi voidaan esittää, että jos mallipohjat ovat ladattavissa, on kyse digitoinnista, vaikka siinä on
toki olemassa eri kehitysasteita. Digitalisaatio puolestaan tarkoittaisi sen pisimmälle viedyssä
tulkinnassa, että kaikki tarvittava dokumentaatio voidaan saavuttaa – ja kaikki hallinnolliset menettelyt
toteuttaa – yhden elektronisen alusta kautta. Digitoitu tieto mahdollistaisi automaattisen siirron eri
asiakirjojen välillä, mikä helpottaisi päivitysten tekemistä tai prosessien arviointia. Menneiden
liikkuvuusohjelmien ja -aloitteiden kontekstissa (erityisesti elinikäisen oppimisen ohjelma sekä
Erasmus+-ohjelma), järjestelmät ja menettelytavat ovat läpikäyneet digitalisaation sitä kautta, että
hakemuksissa ja raportoinnissa on otettu käyttöön verkkoalustat, joissa myös tiedon siirto on
mahdollistettu. Joka tapauksessa askeleissa ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden toteuttamisessa
(esimerkiksi ennen, aikana ja jälkeen liikkuvuuden) on tapahtunut huomattavasti vähemmän kehitystä.

46

Harpa Sif Arnarsdottir Euroopan komissiosta (koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta) esitti, millainen
tilanne oli liittyen aloitteeseen eurooppalaisesta opiskelijakortista (European Student Card)
korkeakoulutuksessa. Tällä aloitteella on kaksi ydintavoitetta: digitoida ja sujuvoittaa opiskelijoiden
liikkuvuuden hallintoprosesseja sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osalta sekä esitellä
“eurooppalainen opiskelijakortti”, pilottiprojekti, joka päättyi vuonna 2018 ja jota rahoitti Ranskan
kansallinen toimisto.
Aloite eurooppalaisesta opiskelijakortista pitää sisällään neljä erilaista projektia, jotka on yhdistetty
yhden keskitetyn asiointipisteen luomiseksi opiskelijoille ja liikkuvuuskoordinaattoreille. Tähän liittyy
useita opiskelijaliikkuvuuteen liittyviä seikkoja pitäen sisällään sähköisen hakemisen ja nimeämisen,
mutta myös tuen saavuttaessa kampukselle. Nämä neljä projektia alkoi alhaalta ylöspäin suuntautuvina
yliopistojen tekeminä aloitteina:
-

“Erasmus Without Paper”: hallinnollisten prosessien digitointi, turvallinen tiedonsiirto eri
korkeakoulujen välillä ja keskitetty asiointipiste hallinnon edustajille
“Erasmus+ Mobile App”: mobiilisovellus ja keskitetty asiointipiste opiskelijoille
“MyAcademicID”:
kehittää
yksilölliset
opiskelijatunnukset
sekä
turvalliset
verkkotunnistuspalvelut
”European Student Card”: nykyisten opiskelijakorttien muuttaminen eurooppalaiseksi
opiskelijakortiksi.

Liikkuvuuskoordinaattorien keskitetyn asiointipisteen yksi ominaisuuksista tulee olemaan, että se
mahdollistaa automaattisen tietojen siirron Mobility Tool+ -alustalle. Lisäksi se mahdollistaa laitosten
välisten sekä verkossa olevien opintosopimusten hallinnan kuten myös nimitysten ja opintosuoritusten.
Aloite toimii yhteen myös Europassi-aloitteen kanssa, joka on kohdennettu digitaalisiin
osaamistodistuksiin.
Olemassa olevaa Erasmus+ Mobile App -sovellusta on kehitetty edelleen
(uudelleenjulkaisua varten vuoden 2021 lopussa) siitä näkökulmasta, että se
tulee toimimaan keskitettynä asiointipisteenä opiskelijoille. Sen tarkoituksena
on saattaa opiskelija askel askeleelta läpi liikkuvuuskokemuksen. Sen ansiosta
opiskelijoiden on mahdollista hallinnoida omia verkossa olevia
opintosopimuksiaan ja virtuaalista eurooppalaista opiskelijakorttiaan
mobiililaitteella. Se tarjoaa myös muita lisäpalveluja kuten tietoa ja palveluja
ennen, aikana ja jälkeen liikkuvuuden; pääsyn verkossa oleviin kielipalveluihin,
kumppanikorkeakoulujen tutkimukseen sekä kursseihin. Koska sovelluksen omistaa Euroopan komissio,
tiedon omistajuus säilyy käyttäjällä, ja se säilytetään korkeakouluissa.
Erasmus Without Paper (EWP) -rajapinnan tavoitteena on mahdollistaa turvallinen tiedonsiirto koti- ja
vastaanottavien korkeakoulujen sekä opiskelijoiden välillä. Korkeakoulut voivat yhdistyä siihen niiden
omien liikkuvuuden hallinnointijärjestelmien avulla, kolmannen osapuolen tai ilmaisen EWP Dashboard
-ratkaisun avulla. Opiskelijat voivat yhdistyä siihen Erasmus+ Mobile App -sovelluksen avulla, johon on
yhdistetty skaalautuvat verkkosivut. EWP-rajapinnassa tapahtuva tiedonsiirto tulee pakolliseksi
seuraavalla Erasmus-ohjelmakaudella, joka alkaa vuonna 2021. Tällä hetkellä yli tuhat korkeakoulua
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käyttää EWP-rajapinnan elementtejä, ja se on nopeasti kehittymässä konseptointivaiheesta täyteen
toteutukseen kaikkialla Euroopassa.
Seminaarin osallistujat ottivat tämän nykytilannetta esittelevän esityksen suurella mielenkiinnolla
vastaan. Vaikka tämä aloite koskeekin tällä hetkellä ainoastaan korkeakoulusektoria, osallistujat
esittivät toiveensa, että se vauhdittaisi samanlaisia kehitysaskeleita myös ammatillisen koulutuksen ja
harjoittelun puolella. Guillaume Jagle Euroopan komissiosta (koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta)
antoi lyhyen katsauksen meneillään olevasta työstä Erasmus+-ohjelman opintosopimuksen mallipohjan
päivittämisestä. Projekti on vasta konseptointivaiheessa, eikä tästä työstä ollut mahdollista jakaa vielä
tarkkoja suunnitelmia tai lisätietoa kuulijoille. Joka tapauksessa Euroopan komissio on ilmaissut, että
mallipohjan suhteen on selvä tarve yksinkertaistamiselle, digitalisaatiolle ja uudistamiselle. Digitalisaatio
edellyttää koko prosessin uudelleenajattelua ja ulottuu ehdottomasti syvemmälle kuin pelkästään
mallipohjan antamiseen digitaalisessa muodossa. Mallipohja tulee myös olla käytössä uudessa Erasmusohjelmassa (vuodesta 2021 lähtien). Joustavuus ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa tässä työssä.
Tämän keskustelun virittämiseksi on mielenkiintoista tutustua ”tiennäyttäjä”-projekteihin, joita on
toteutettu kansallisesti tai kansainvälisenä yhteistyönä. Näissä projekteissa on pilotoitu innovatiivisia
digitaalisia ratkaisuja ECVETiä hyödyntävissä ammatillisissa liikkuvuuksissa, mukaan lukien digitaalinen
työprosessi.

Digitaalisten työkalujen käyttö ammatillisten oppijoiden liikkuvuudessa: projektiesimerkkejä
Ensimmäinen esimerkki ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden digitaalisesta
alustasta on “European Initial Vocational Training Recognition Gateway”
(EURspace)19. Alusta otettiin käyttöön vuonna 2018, mitä edelsi kahdeksan
partnerin (seitsemästä Euroopan maasta) välinen yhteistyö kolmen vuoden ajan
Erasmus+-rahoituksen turvin. Projektissa tunnistettiin, miten tärkeitä ovat
rajaton ammatillinen koulutus sekä liikkuvuusmahdollisuuksien tarjoaminen osana moderneja
ammatillisia koulutusohjelmia. Partnerit työskentelivät yhdessä kehittääkseen, testatakseen ja
tuottaakseen metodologisen viitekehyksen sekä digitaalisen alustan ammatillisen liikkuvuuden
käytännön toteuttajille. Metodologisesti tarkasteltuna EURspacessa tavoitteena oli tuottaa sarja
ohjeistuksia ja työkaluja, joiden kautta voitaisiin parantaa sekä teoreettista ymmärrystä että tulevien
liikkuvuusohjelmien toteutusta. Tuloksena syntynyt alusta tarjoaa ohjeita, joissa ECVET ja sen
periaatteet on esitelty tärkeimmille niistä hyötyville kohderyhmille (oppijat, asiantuntijat). Sen lisäksi
alusta tarjoaa kohdistettuja pedagogisia resursseja niille, jotka ovat mukana määrittelemässä,
ryhmittelemässä ja hallinnoimassa oppimistuloksia. ”Matching matrix” -konsepti esiteltiin myös
tunnistamaan ja kartoittamaan oppmistuloksia eri ohjelmissa ja pätevöitymisissä. Rekisteröityneellä
organisaatiolla on optio täyteen apuun koskien tulevia vaihtoja. EURspace osoittaa digitaalisen
teknologian arvon ECVET-pääperiaatteiden tietämyksen rakentamisessa ja ymmärtämisessä. Sen lisäksi
se osoittaa kapasiteettia tuottaa tulevia ammatillisen liikkuvuuden ohjelmia, vaikka edustaakin vasta
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ensimmäistä askelta kohti kokonaista systeemitasoista digitalisaatiota ja keskittyy työkaluihin ja
mallipohjiin.
Toinen esimerkki ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden
digitaalisesta alustasta on ”Express VET Mobility Database and
Guides for ECVET Cluster of Countries” 20(VETExpress). Alusta
otettiin käyttöön vuonna 2019, ja sen tavoitteena oli edistää
ECVETin ja sen periaatteiden merkitystä kuin myös auttaa
ammatillisen koulutuksen liikkuvuusohjelmien tuottamisen
prosessia. Mukana oli seitsemän partneria neljästä maasta Turkin opetusministeriö koordinoimana.
Partnerit olivat eri vaiheessa, mitä tulee valmiuteen ottaa käyttöön ja helpottaa ECVETin käytössä.
Keskeisenä tavoitteena oli sarjan tuotosten tuottamiseen pitäen sisällään oppaita, mallipohjia koskevia
toimintamalleja sekä digitaalisen liikkuvuusalustan. ECVETin periaatteiden ja hyödyistä kertomisen
lisäksi digitaalinen alusta tarjoaa partnerihaun kuten myös mahdollisuuksia valmistella ja allekirjoittaa
tärkeimpiä asiakirjoja kuten yhteistyö- ja opintosopimus ja tallentaa näiden asiakirjojen allekirjoittamisja lataamisprosessin edistymisen. Vaiheittainen prosessi on saatavilla. Se esittää positiivisesti niitä
pääaskeleita, joita tulee seurata tuottaessa ammatillisen koulutuksen liikkuvuusohjelmaa, turvatessa
kumppanien tunnistamista, yhteistyösopimuksen allekirjoittamiseen ja oppijoiden työtehtäviin liittyen
sekä toimenpiteet ja askeleet kohti oppimisen arvostelua tai arviointia.
Tärkeimpien asiakirjojen digitointi sisältäen sähköisen (skannatun) allekirjoituksen sekä sähköisen
prosessin, jonka avulla on mahdollista kannustaa, panna alulle, ylläpitää ja seurata näiden asiakirjojen
käyttöä, vahvistaa sähköisen VETExpress-alustan sisältämiä hyötyjä. Vaikka ei saavutetakaan täyttä
digitaalista vaihtoa, jossa tiedot (tavoitteena olevista ja saavutetuista) oppimistuloksista siirtyvät
liikkuvuuden eri vaiheiden välillä, VETExpress-alusta on myönteinen esimerkki liikkuvuuden prosessien
digitalisoinnista. Samalla se vahvistaa digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia ammatillisissa
liikkuvuusohjelmissa tulevaisuudessa.
Yleisesti nähtiin, että digitalisoitu työprosessi on “luonnollinen” seuraava askel ammatillisten oppijoiden
liikkuvuudessa ja erityisesti siksi, että ammatillinen sektori vaikuttaa olevan tässä hieman
korkeakoulusektoria jäljessä. Korkeakoulusektorilla Erasmuksen toteuttaminen paperittomana on jo
otettu käyttöön. Tästä syystä sähköinen liikkuvuuden alusta olisi hyvä, erityisesti varmistamaan tiedon
siirtämistä lukuisten eri dokumenttien välillä (esimerkiksi yhteistyösopimus, opintosopimus ja
henkilökohtainen opintosuoriteote). Tämä säästäisi paljon aikaa. Lisäksi tiedon varastointi tulisi muuttaa
fyysisestä sähköiseksi. Ammatillisen koulutuksen oppilaitoksen edustaja raportoi, että heillä vuosittain
500 oppijaa on mukana ammatillisessa harjoittelussa. Jos yhteistyö- ja opintosopimukset tulee säilyttää
alkuperäisinä asiakirjoina jokaisen osalta, se tarkoittaa useita tuhansia sivuja joka vuosi. Tästä syystä
sähköinen allekirjoitus on välttämätön.
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Tämän keskustelun pääkohdat voidaan vetää yhteen seuraavasti:












Käytäntö osoittaa, että ECVET-työkalut helpottavat hyvää kommunikaatiota lähettävän ja
vastaanottavan oppilaitoksen välillä. Vaikka asiakirjojen käyttöä voitaisiin yksinkertaistaa ja
tehdä käyttäjäystävällisemmäksi, pitää silti ottaa huomioon, että näillä asiakirjoilla on tärkeä
rooli, jota ei tule heikentää prosessissa.
Tällä hetkellä liikkuvuusprojektin organisointi ja toteuttaminen edellyttävät paljon paperityötä.
Jo tästä syystä digitalisointi on kannattava investointi. ECVET-komponentit kuten yhteistyö- ja
opintosopimus voitaisiin yhdistää paljon kattavampaan liikkuvuustyökaluun, jota käytetään
Erasmus+-projekteissa. Joka tapauksessa tällaisten ratkaisujen tulisi myös kattaa Online
Linguistic Support (OLS) -kielivalmennuksen verkkopalvelun, koska tätä käytetään arvioidessa
vieraan kielen taidon kehittymistä ulkomaalla olon aikana.
ECVET on aina vakuuttanut asettavansa oppijan keskiöön. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena
on tukea oppijoita saavuttamaan omat päämääränsä. Silti käytännössä opiskelijat eivät ole aina
tietoisia liikkuvuusjakson oppimistulokset. On ongelmallista, jos opiskelija ei näe yhteyttä
liikkuvuuden ja oman opinto-ohjelmansa välillä. Opintosopimus voi auttaa tässä, etenkin jos
oppija kokee sen omakseen. Tämä voidaan saavuttaa siten, että opiskelija on osallisena
opintosopimuksen tekemisessä. Näin voidaan varmistaa, että hän ymmärtää sen sisällön ja
oppimistulokset. Sellaista tilannetta tulisi välttää, että opiskelijat saavat opintosopimuksensa
kirjekuoressa vain vanhempiensa ja vastaanottavan organisaation taholta allekirjoittamista
varten.
Meneillään olevalla Erasmus+-rahoituskaudella ECVET-työkalujen ja -mallipohjien käyttö on vain
suositus. Koska ECVET helpottaa liikkuvuuden laadun varmistamissa, olisi hyödyllistä, jos sen
käyttäminen olisi seuraavalla ohjelmakaudella pakollista.
Teknisesti on täysin mahdollista luoda liikkuvuuksiin sähköinen alusta, mutta missä tahansa
sähköisessä ratkaisussa käytettävyyden ja yhteentoimivuuden tulee olla keskiössä – sen tulee
helpottaa käyttäjää. Sen lisäksi pitää tiedostaa, että ei voida turvautua pelkästään laitteisiin.
Arvioinnin, validoinnin ja tunnistamisen käytäntöjä pitää edelleen tarkasti seurata ja laatua
pystyä varmistamaan jatkuvasti. Jos digitalisaatiota tapahtuu tämän kustannuksella, kehitys ei
ole suotavaa, vaikka se säästäisikin aikaa ja paperia.
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee ottaa huomioon prosessin joka vaiheessa. Joissakin
maissa käyttäjille tulee maksuja sähköisestä allekirjoittamisesta. On joka tapauksessa olemassa
muita tapoja suojella tietoja ja vastata yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin (kuten
salasanojen käyttö). Sähköisten allekirjoitusten ei siksi tulisi olla digitalisaatio-puheen keskiössä.

2.3.5 Uusi Europassi, ja miten se voi tukea ammatillisten oppijoiden liikkuvuutta
Koska
ei
ole
käytettävissä
omaa
eurooppalaista
mallipohjaa
henkilökohtaiselle
opintorekisteritodistukselle, monissa projekteissa ja aloitteissa on testattu Europassiliikkuvuustodistusta liikkuvuuden oppimistulosten dokumentoimiseen. Joissakin aloitteissa on kehitetty
muita keinoja yhdistää työkaluja kuten Tšekin esimerkkitapauksessa.
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ECVET-asiakirjojen ja Europassi-asiakirjojen yhdistäminen: The Green Wheels -projekti
Green Wheels21 on Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (KA2 Sector
Skills Alliances) -projekti. Projektissa keskityttiin haasteeseen, johon
moni toisen asteen oppilaitos ei ole riittävästi valmistautunut eli
yhteen tärkeimmistä trendeistä autoteollisuudessa: sähkövoimaan
perustuvaan liikenteeseen, esimerkiksi sähköautojen tuotantoon ja kehittämiseen. Projektissa oli
mukana 14 partneria neljästä eri maasta (Tšekki, Slovenia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta).
Green Wheels -projekti tarjosi ammatillisille oppilaitoksille joukon innovatiivisia opetus-, metodologisia
sekä harjoitusmateriaaleja, jotka koskevat sähkö- ja hybridiautojen kunnossapito-, huolto- ja
korjaustöitä. Nämä työkalut perustuvat ECVET-periaatteisiin; yksiköt ja oheismateriaalit testattiin ja
pilotoitiin partnerioppilaitoksissa.
Projektin tuotosten ytimen muodostavat seitsemän oppimistulosten yksikköä (joista jokainen on
täydennetty arviointikriteereillä) liittyen sähkö- ja hybridiautojen kunnossapito-, huolto- ja korjaustöihin.
Muut tuotokset sisältävät 82 tehtäväpaperia opiskelijoille sekä metodologisen ohjeistuksen opettajille,
mitkä ovat suoraan yhteydessä oppimistulosten yksiköihin. Sen lisäksi kumppanuuden kautta on
kehitetty 15 opetuksellista videota, jotka liittyvät näihin opiskelijoiden tehtäväpapereihin.
Green Wheels -projektissa on hyödynnetty yhteistyö- ja opintosopimuksia. Dokumentoinnissa on
hyödynnetty henkilökohtaista opintosuoriteotetta sekä Europassi-liikkuvuustodistusta. Vaikka
Europassi-liikkuvuustodistuksen hyödyt on tunnistettu, sen osion “liikkuvuuden aikana saavutetut
taidot” ei katsottu olevan kovin hyvin yhteensopiva liikkuvuuden oppimistulosten dokumentoimiseen.
Tästä syystä kehitettiin erillinen henkilökohtainen opintosuoriteote.
Kuten Green Wheel -projektiesimerkki osoittaa, useat ECVETin käyttäjät käyttävät sekä Europassia että
ECVETin henkilökohtaista opintosuoriteotetta. Selvästikin mallipohjien yhtenäistäminen helpottaisi
liikkuvuuden tuottajien työtaakkaa. On vielä avointa, jos ja miten uusi Europassi-järjestelmä tulee
täyttämään ne toiminnot, jotka nyt ovat mukana ECVETin henkilökohtaisessa opintosuoriteotteessa,
vuodesta 2004 lähtien.
Uusi Europassi-järjestelmä (julkaistaan vuoden 2020 keväällä) on kehitetty paljon laajempaan
kontekstiin ja se ymmärretään elinikäisen oppimisen ja uranhallinnan työkaluna. Se sisältää kolme
pääelementtiä:
Sähköisesti allekirjoitettu osaamistodistus tulee olemaan uuden Europassin keskeinen ominaisuus.
Europassin osaamistodistus todentaa, että sen haltijalla on tiettyjä taitoja tai hän on saavuttanut tietyt
oppimistulokset formaalin, epävirallisen tai arkioppimisen kautta. Sähköinen allekirjoitus (e-Seal) takaa
asiakirjan aitouden ja eheyden. Osaamistodistus sisältää neljä komponenttia: tietoa metadatasta (tietoa
osaamistodistuksesta), myöntäjä, aihe (esimerkiksi pyynnöt liittyen tietyn henkilön toimenpiteisiin,
arviointiin ja saavutuksiin) sekä sähköinen allekirjoitus (e-Seal), joka varmentaa asiakirjan aitoutta,
eheyttä ja alkuperää. Sähköisesti allekirjoitettu osaamistodistus voi sisältää myönnetyn
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tutkintotodistuksen, Europassin liitteitä, osallistumis- ja rekisteröitymistodistuksen, suosituskirjeen ja
henkilökohtaisen opintosuoriteotteen sekä ammattilupia.
Järjestelmä on rakennettu joustavasti, jotta mahdollistetaan osaamistodistusten ja käsitteiden
kerääminen ja yhdistäminen sekä saadaan mukaan osaamistodistukset, jotka on saatu formaalin,
epävirallisen tai arkioppimisen kautta. Sähköisesti allekirjoitettu osaamistodistus on pilotoitu
jäsenvaltioissa vuoden 2020 loppuun mennessä, ja ensimmäinen vaihe lanseerattu huhtikuussa 2020.




E-Portfolio: jotta uudesta järjestelmästä saisi täyden hyödyn, käyttäjät voivat luoda oman
käyttäjätunnuksen ja kehittää oman e-portfolion. He voivat tietysti tehdä oman CV:n ilman
käyttäjätunnustakin.
Taitoihin ja tutkintoihin liittyvä tieto: Europassi-järjestelmä sisältää luotettavaa ja läpinäkyvää
tietoa koulutuksesta, harjoittelusta, oppimismahdollisuuksista sekä tarvittavista taidoista. Tässä
mielessä uusi Europassi-järjestelmä tuo yhteen tietoa, joka on aiemmin sijainnut eri paikoissa.

Yksi Europassin keskeisimmistä horisontaalisista ominaisuuksista on yhteentoimivuus. Koska Europassi
on yhteentoimiva EURES-työnvälitysverkoston (European Employment Services) kanssa, Europassia
voidaan käyttää työnvälityksessä hyödyntäen ESCO-luokitteluja. Käyttäjien on mahdollista saada
työtarjouksia Europassin välityksellä. Euroopan komissio on hiljattain aloittanut uuden Europassin eportfolion pilotoimisen 16:n mukana olevan maan kanssa.
Myös sähköisessä osaamistodistuksessa yhteentoimivuus on keskeinen tekijä. Järjestelmä on
suunniteltu siten, että mikä tahansa järjestelmä, joka sisältää opiskelijatietoa, voidaan koodata viemään
tietoa Europass XML:ään ja olemaan täysin yhteensopivaa Europassi-järjestelmässä. Sähköisten
osaamistodistusten kehittämiseksi Europassi hyödyntää niille tarkoitettuja Verkkojen Eurooppa (CEF) –
rakennuspalikoita (e-Sign ja eID), Euroopan komission tietoyhteiskunnan ja viestinten osaston
pääosaston sekä tietotekniikan pääosaston tuella. Huomiota on kiinnitetty erityisen paljon turvalliseen
henkilöllisyyden ja alkuperäisyyden varmistamiseen.
Päätös ei sisällä viittauksia nykyisiin Europassin
avaindokumentteihin (kuten Europassi-liikkuvuuteen,
ammatillisen
tutkintotodistuksen
liitteeseen
ja
korkeakoulututkintotodistuksen liitteeseen), ja ne ovat
edelleen aloitteen keskeisiä asioita. Europassi-liikkuvuus ei
ole uuden Europassin nykyisen toteutusvaiheen keskiössä.
Tästä
huolimatta
kansallisten Europassi-keskusten
työryhmä tarkastelee Europassi-liikkuvuutta, ja sen on määrä esittää tuloksiaan marraskuun lopussa.
Vaikka oppimisen liikkuvuus ei ole nykyisen Europassin kehitystyön keskiössä, olisi ehdottomasti
mahdollista harkita sen yhdistämistä sähköiseen osaamistodistukseen myöhemmässä vaiheessa.
Hiljattain on perustettu Europassille neuvoa antava ryhmä täydentämään toimeenpanoprosessia. Siihen
kuuluu edustajia jäsenvaltioista, työmarkkinaosapuolia, ammattikoulutuksen tarjoajia sekä
kansalaistoimijoita. Kansallisella tasolla kansalliset Europassi-keskukset tukevat toimeenpanoa. Ryhmä
on myös läheisesti mukana koordinoimassa eurooppalaisen opiskelijakortin aloitetta.
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Useat osallistujat kokivat, että osaamistodistuksissa olevat tiedot ovat samanlaisia kuin mitä tällä
hetkellä on opintosopimuksissa, mukaan lukien validointi/tunnistus pätevän toimielimen taholta. Siksi
osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että nämä uudistukset muodostavat merkittävän parannuksen
Europassille, kun kontekstina on sen potentiaalinen käyttö ammatillisessa liikkuvuudessa. Yhteistyötä
Erasmus Without Paper -verkoston kanssa tulisi jatkaa ammatillisen liikkuvuuden näkökulmasta.
Joka tapauksessa on edelleen tarvetta työkaluille ja mallipohjille, jotka tukevat liikkuvuusprosessin
organisoimista. Kuten on keskusteltu, ECVETillä on osoitettu olevan lisäarvoa virtaviivaistettaessa ja
varmistettaessa laatua ennen, aikana ja jälkeen liikkuvuuden sekä selventää siihen osallistuvien
henkilöiden ja organisaatioiden roolia. Tämän seikan vallitessa liikkuvuusprossin työkalujen sekä
tavoitteiden dokumentoinnin työkalujen yhteentoimivuus tulee varmistaa.
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LUKU 3: ECVET JA TAPAUSTUTKIMUKSET OSALLISTUVISSA MAISSA
3.1 ECVET ITALIASSA
ECVETin kansallinen asiantuntijoiden ryhmä, jota koordinoi Erasmus+ INAPPin kansallinen toimisto,
tukee ECVET-järjestelmän toimeenpanoa Italiassa.
Ryhmä syntyi tarpeesta luoda mahdollisuuksia vaihtaa ja vertailla useita käynnissä olevia
uudistusprosesseja, joita on käynnissä sekä kansallisella että alueellisella tasolla.
Tutkintojen ja taitojen läpinäkyvyyttä sekä epävirallisen ja arkioppimisen validointia pidetään keskeisinä
askeleina kohti yhdistettyjen koulutusympäristöjen (kuten ammatillisen peruskoulutuksen ja
täydennyskoulutuksen), mutta myös vähemmän tavallisten koulutusympäristöjen (kuten
työelämäyhteydet, ulkomailla saavutetut kokemukset, jne.) parantamisessa.
Ryhmään kuuluu jäseniä Erasmus+ INAPPin kansallisesta toimistosta, tutkijoita ammatillisen
koulutuksen ja harjoittelun politiikan, työmarkkinoiden, taitojen ja tutkintojen alalta, jäseniä yhteisön
tasolla perustetusta ECVET-käyttäjäryhmästä sekä ECVET-pilottiprojekteihin osallistuvia asiantuntijoita.
ECVETin keskeinen merkitys Italiassa on esiintynyt kansainvälisen liikkuvuuden yhteydessä. Elinikäisen
oppimisen yhteydessä ECVETillä on ollut pienempi rooli22. ECVETiä ei ole virallisesti hyväksytty
viitekehykseksi. ECVETin soveltamisesta Italiassa on mahdollista määritellä tarkempi skenaario ECVETin
kansallisen asiantuntijaryhmän tekemien tutkimusten ansiosta. Tutkimuksissa analysoitiin tilannetta
kahdesta näkökulmasta:



Lainsäädännölliset innovaatiot
ECVET Erasmus+-liikkuvuusprojekteissa

 Lainsäädännölliset innovaatiot
Eurooppalainen läpinäkyvyyspolitiikka23vastaa Italian kansallista kontekstia, jota luonnehtii yhä
enenevissä määrin merkittävät uudistusprosessit:
- elinikäisen oppimisen politiikoissa
- taitojen ja tutkintojen läpinäkyvyyttä edistävissä järjestelmissä ja välineissä
- oppisopimuskoulutuksen kautta tapahtuvassa oppimisessa
- työperustaisessa oppimisessa, johon on kohdistettu erilaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä
kansallisella tasolla (ml. lakiasetus 81/2015, jonka tarkoituksena on kaksoisjärjestelmä, joka
yhdistää koulutuksen ja työn).

22
23

Tutkimus Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen välineistä (EQAVET ja ECVET), Euroopan komissio, tammikuu 2019
RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+ 2018- INAPP Febbraio 2019
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Italiassa on äskettäin hyväksytty useita toimenpiteitä, standardeja ja säädöksiä, jotka eurooppalaisen
suuntaviivan mukaisesti edistävät kansallisen ammatillisen koulutusjärjestelmän määrittelyä, joka
perustuu:
- vuoropuheluun koulu- ja työmaailman välillä
- formaalin, epävirallisen ja arkioppimisen edistämiseen
- tutkintojen, myös alueellisten, tunnustamiseen koko kansallisella ja Euroopan alueella (EQF:n
kautta).

Esitetyt lainsäädäntötoimet ovat:
1) Työmarkkinauudistuksen laki 92/2012, lakiasetus 13/2013
Nämä määrittelevät yleiset säännöt ja olennaiset suoritustasot epävirallisen ja arkioppimisen
tunnistamiseksi ja validoimiseksi sekä kansallisen järjestelmän palvelujen vähimmäisstandardit
todistusten antamiseksi taidoista.
-

Ministeriöiden välinen asetus 30/6/2015

Asetus vahvisti toiminnan operationaaliset puitteet alueellisten tutkintojen ja niihin liittyvien
pätevyyksien tunnustamiselle kansallisella tasolla.
-

Ministeriöiden välinen asetus 8/01/2018

Asetus vahvisti kansallisen tutkintojen viitekehyksen, joka toimii linkkinä EQF:ään.
Nämä lait vahvistavat ja koordinoivat erilaisia koulutusjärjestelmiä, jotka vaikuttavat elinikäisen
oppimisen tarjoamiseen Italiassa sekä kansallista taitojen validointia ja niitä koskevien todistusten
antoa, joiden ansioista kansalaiset pystyvät tunnistamaan formaalisti saavuttamansa oppimisen sekä
todentamaan epävirallisen ja arkioppimisensa missä tahansa tasolla, tutkinnossa tai alueella.
Erityisesti QNQ24 (Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano – Italian kansallinen tutkintojen
viitekehys) toimii linkkinä eurooppalaisiin tutkintojen viitekehyksiin ja antaa enemmän arvoa
ammatillisen koulutuksen oppijoiden tutkinnoille ja parantaa niiden käytettävyyttä Euroopan tasolla.
Alla on esitelty kaksi kansallisen tason pilottiprojektia, jotka perustuvat yllä kuvattuihin
lainsäädännöllisiin innovaatioihin ja jotka analysoivat, miten hyvin ECVETiä on mahdollista soveltaa
niihin.

24

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceReda
zionale=18A00411&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-0125&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
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-

Validoinnin pilottitoimenpide koskien työkokemusta

Jotkin Italian alueet (vuodesta 2015 lähtien ja ovat nyt kolmannessa vaiheessa) ovat käynnistäneet
toimenpiteitä sellaisten taitojen validoimiseksi, jotka on hankittu julkisessa palveluksessa nuorisotakuun
puitteissa. Validointiprosessi alkaa esittelemällä sekä arvioimalla osallistujien valmistelemat
henkilökohtaiset asiakirjat sekä nimeämällä asiantuntijatoimikunnan toimivaltaiselta alueelta.
Tunnistamisvaiheessa hakijan kokemukset tehdään läpinäkyviksi ja osallistujan tuottamat kokeet ja
oppimistulokset, jotka ovat syntyneet arvioinnista työkokemuksen aikana, arvioidaan.
Arviointivaiheessa taitoja testataan. Epävirallisen ja arkioppimisen kohdalla voidaan käyttää käytännön
kokeita. Hankitut ja validoidut taidot voidaan yhdistää suoraan täyteen tunnistamiseen työmarkkinoilla
(käytännön kokemus) tai tutkinnon hankkimiseen koulutusjärjestelmässä.
Tämän suuntaisena epävirallisen ja arkioppimisen validointi voi toimia siltana koulutusjärjestelmien
kriittisten pisteiden sekä työprosessien nopean innovaation ja muuttumisen välillä.
Järjestelmän potentiaali voisi luoda uuden työmarkkinoiden sääntelymallin erityisesti työttömille
nuorille tai epäedullisessa asemassa oleville ryhmille (kuten maahanmuuttajille).
Prosessin lopussa toimivaltainen viranomainen (yleensä toimivaltainen alue) antaa "taitojen
validointitodistuksen", joka liittyy alueelliseen ohjelmistoon ja joka tunnustetaan kansallisella tasolla
kansallisen taitojen todentamisjärjestelmän mukaisesti.
Pääelementit yhteensopivuudessa ECVETin kanssa:
- oppimistulosten arviointiprosessi, jota käytetään selvittämään, missä määrin osallistuja saavutti
tuloksia tietojen, taitojen ja osaamisen suhteen henkilökohtaisen asiakirja-aineiston ja julkisen
palveluksen kokemuksen arvioinnin perusteella
- validointiprosessi varmistaa, että osallistujan saavuttamat oppimistulokset vastaavat alueellisen
ohjelmiston tutkintoon vaadittuja tuloksia ja tunnustetaan kansallisella tasolla taitojen
todentamisjärjestelmän mukaisesti
- oppimistulosten tunnustamisprosessi tarkistamalla saavutetut tulokset ja luovuttamalla
todistuksen vahvistetuista taidoista
 Pilottitoimenpide “L’alternanza scuola-lavoro” (vuorottelu koulun ja työn välillä)
Vuonna 2015 italialainen laki no. 107/2015 (ns. "La Buona Scuola") aloitti koulutusjärjestelmän
uudistusprosessin kansallisella tasolla. Tämä on tuottanut innovaatioita monilla koulutuksen ja
ammattikoulutuksen järjestelmien osa-alueilla erityisesti keskittymällä opiskelijoiden tarvitsemien
tietojen ja taitojen parantamiseen sekä parempaan mukaanpääsyyn työmarkkinoille.
Tämä uudistus tarjoaa muiden innovaatioiden lisäksi myös oppimisjakson organisaatiossa/yrityksessä
kaikille opiskelijoille (16–19-vuotiaat) keskiasteen kolmen viimeisen vuoden aikana.
Työympäristössä tapahtuva oppiminen oli levinnyt tätä ennen jo laajasti teknisissä ja ammatillisissa
oppilaitoksissa, mutta tämän uudistuksen myötä työkokemus laajennetaan koskemaan kaikkia toisen

56

asteen oppilaitoksia ja myös poluilla, joita perinteisesti pidetään vähemmän soveltuvina oppimiseen
työkokemuksen kautta (esimerkiksi lukio).
Pääelementit yhteensopivuudessa ECVETin kanssa:
- tutkintojen osittaminen: tutkinnon osan määrittelyssä otetaan huomioon oppiminen erilaisissa
tilanteissa (käytäntö/työympäristö) opiskelijoiden asenteiden ja luovuuden edistämiseksi
- vuorottelun aikana suoritettavien oppimistulosyksiköiden tunnustaminen
- yritysten ja organisaatioiden tarjoama joustavuus mahdollistaa yksilöllisiä polkuja
- taitojen rikastaminen organisaatiossa saadun kokemuksen avulla yrittäjyyden kehittymiseksi
(sen ymmärtämiseksi, miten ideat voidaan muuttaa toiminnaksi) ja muiden monialaisten taitojen
(jotka liittyvät Euroopan suosituksessa 2006/962 / EY määriteltyihin taitoihin kuten luovuus,
innovointi ja riskienhallinta) kehittämiseen sekä kyky suunnitella ja hallinnoida projekteja
tulosten saavuttamiseksi
- oppimistulosten kertyminen kolmen vuoden aikana (yksittäisten kurssien rakentaminen).
 ECVET Erasmus+-liikkuvuusprojekteissa
Vuodesta 2014 lähtien Erasmus+ INAPPin kansallinen toimisto on yhteistyössä kansallisista
asiantuntijoista muodotetun ECVET-ryhmän kanssa toteuttanut vuosittaisen kyselyn, joka on
suunnattu KA1 ammatillisen koulutuksen projektien toteuttajien:
- ECVET-tietämyksen taso
- Erasmus+-projektien edunsaajien kokema lisäarvo ECVETin käytön ansiosta
- mahdolliset esteet, jotka liittyvät ECVETin käyttöön Erasmus+:n kansainvälisten
liikkuvuuskokemusten yhteydessä.
Alla on esitetty joitain tietoja vuosina 2014–2018 toteutetuista tutkimuksista, joissa on tarkasteltu
ECVETin teoreettista ja käytännön tietämystä, käytännön kokemusta ECVETistä, eniten käytetyistä
ECVET-välineistä sekä ECVETin käytöstä saatavaa lisäarvoa.
1) ECVETin teoreettinen ja käytännön tietämys
Vuosien varrella on kirjattu enemmän ECVETin keski- ja korkean tason tietämystä (sekä teoreettista että
käytännön). Itse asiassa vuoden 2018 kyselyyn vastanneista 72,1 %:lla todettiin olevan ECVETin erittäin
hyvä tai hyvä teoreettinen tietämys ja 59,5 %:lla erittäin hyvä tai hyvä käytännön tietämys.
2) ECVETin käytännön kokemus
Vaikka ECVET-periaatteiden ja -työkalujen tietämys on ollut kasvussa, ei ole havaittavissa, että
käytännön kokemus niiden soveltamisesta kansainvälisissä liikkuvuuskokemuksissa olisi lisääntymässä.
Vuonna 2016 niiden KA1 -ammatillisten projektien toteuttajat, jotka ilmoittivat omaavansa ECVETin
käytännön kokemusta, määrä oli 68,7 %, kun taas vuonna 2018 nähtiin yli 10 prosenttiyksikön pudotus
(58,2 %:iin).
3) Useimmin käytettyjen ECVET-työkalujen tyyppi (pl. opintosopimus, jota pidetään sopimuksen
pakollisena liitteenä Erasmus KA1 –ammatillisen koulutuksen projektien rahoituksessa)
Kaikkein käytetyin työkalu on vuosien ajan ollut yhteistyösopimus, jota on käyttänyt 85,1 % ammatillisen
koulutuksen organisaatioista, joita haastateltiin vuonna 2018.
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Hieman matalampi mutta edelleen merkittävä osuus (61,7 %) haastatelluista ammatillisen koulutuksen
organisaatioista on kokeilussa tasolla, jossa määritellään oppimistulosyksiköt, jaetaan menetelmät
oppimistulosyksiköiden arvioimiseksi ja validointimenetelmien tunnistamiseksi ja hankittujen
oppimistulosten tunnustamiseksi kansainvälisen liikkuvuuskokemuksen aikana
Haastatelluista ammatillisen koulutuksen organisaatioista 51.5 % on ottanut käyttöön järjestelmiä
kansainvälisen liikkuvuuden kokemusten virallistamiseksi jakamalla opintosuorituksia loppuarviointia
tai tutkintokoetta varten. Tämä tieto vahvistaa eri oppimispolkujen, -menetelmien ja -yhteyksien kautta
kehitettyjen oppimistulosten asteittaisen kehityksen kohti täydellistä tunnustamista.
Kansallisten liikkuvuusprojektien vaikein kokeiluvaihe on edelleen oppimistulosten tallentaminen
(kertymistä varten) oppijan henkilökohtaiseen kirjaseen (kokemusta vain 17 %:ssä tapauksista).
4) ECVETin käytöstä syntyvä lisäarvo
Vuonna 2018 kerätyissä tiedoissa korostui kahden osatekijän olevan kaikkein tärkeimpiä:
- toisaalta ECVETin tarjoama tilaisuus helpottaa ulkomailla työssä saavutettujen kokemusten
tunnustamista (myös suhteessa kansalliseen kokeiluun "vuorottelu koulun ja työn välillä")
- toisaalta ECVET-kokeilun vaikutus liikkuvuuskokemusten avulla saatujen oppimistulosten
arviointiprosessin tehostamiseen jakamalla yhteiset arviointimenettelyt ja kriteerit
todentamista varten.
ECVETin soveltamisesta saatavien hyötyjen lisäksi INAPPin tekemä tutkimus on mahdollistanut
keskittymisen mahdollisiin kriittisiin kysymyksiin liittyen järjestelmän toimeenpanoa. Vuoden 2018
tulokset vahvistavat niiden osatekijöiden pysyvyyttä, jotka ovat tulleet kyselyissä esille jo aiempina
vuosina.
Alla luetellaan mahdolliset kriittiset kysymykset, jotka liittyvät ECVETin käyttöön kansainvälisessä
liikkuvuudessa (kyselyyn osallistuvan organisaation ilmoittaman tärkeysjärjestyksen mukaan) 25:
- ECVET tunnetaan työelämässä heikosti
- erot lukuisissa tutkintojärjestelmissä aluetasolla
- ammatillisten koulutusjärjestelmien jäykkyys (kansallisella tasolla)
- koulutusjärjestelmien ja työelämän välisen viestinnän vaikeudet
- toimivaltaisten elinten rajallinen tahto/kyky tunnustaa liikkuvuuskokemuksen aikana hankitut
oppimistulokset
o koulutussuunnittelun vähäinen käyttö oppimistulosten kannalta
o vaikeuksia järjestelmän soveltamisessa aikuisiin edunsaajiin, jotka ovat suorittaneet
koulutusjakson.

25

Anna Butteronin (INAPP) puhe seminaarissa «Apprendimento sul luogo di lavoro, rapporto scuola-impresa e sistema ECVET di
trasferimento dei crediti a livello transnazionale»“Introduzione al sistema ECVET in Italia e in Europa: situazione, criticità, opportunità.
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3.1.1 Italian Erasmus+ INAPP -kansallisen toimiston edustajien haastattelu

Informamentis Europan asiantuntijat, jotka olivat mukana tutkijoina ja teknisinä asiantuntijoina tämän
käsikirjan rakentamisessa, pyysivät helmikuussa 2020 haastattelua niiden kansallisten asiantuntijoiden
ECVET-ryhmän jäsenten kanssa, jotka toimivat myös INAPP:ssä. Tavoitteena oli saada päätökseen
ECVETin toteuttamiseen liittyvä tutkimus sisällyttäen mukaan Erasmus+-ohjelman ammatillista
koulutusta hallinnoivan Italian kansallisen toimiston näkökulman.
Haastattelun tekivät Vincenzo Girfatti ja Elisabetta Leone Informamentis Europasta sekä Michela Volpi
ja Roberta Grisoni Erasmus+ INAPP -toimistosta, jotka ovat lisäksi ECVETin kansallisen
asiantuntijaryhmän jäseniä.
Kysymys 1. “Mikä on ECVETin asema Euroopassa?
ECVET-suositus
otettiin
käyttöön
kymmenen vuotta sitten, ja tämä tulee
olemaan 11. vuosi. Suositus on
yksittäisten
jäsenvaltioiden
vapaaehtoisesti hyväksymä suositus, ja
siksi
sen
täysimääräinen
täytäntöönpano on tapahtunut eri
valtioissa epätasaisesti. Siten, jos
tavoitteena oli luoda metodologinen
kehys oppimistulosten siirtämiselle,
tunnustamiselle
ja
keräämiselle,
toisaalta kansainvälistä liikkuvuutta ja
toisaalta elinikäistä oppimista varten.
Tänään voidaan sanoa, että suositus on
johtanut
merkittäviin
tuloksiin.
Euroopan komissio on tältä osin
käynnistänyt
tutkimuksen,
joka
julkaistiin vuoden 2019 alussa ja jonka
tarkoituksena oli tarkistaa, millainen vaikutus läpinäkyvyyden työkaluilla kuten ECVETillä ja ICAVETillä
on ollut ammatillisiin koulutusjärjestelmiin yksittäisten jäsenvaltioiden koulutuspolitiikoissa. Tästä
tutkimuksesta kävi ilmi, että ECVETin suurin panos on kohdentunut liikkuvuuskokemusten laadun
parantamiseen keskittyen erityisesti oppimistulosten tunnustamiseen. Sen lisäksi ECVET on
myötävaikuttanut yhteisen kielen leviämiseen eri valtioiden välillä, mikä on tärkeää valtioiden
erityspiirteiden ja erojen vuoksi, erityisesti Italian tilanteen vuoksi. Se on epäilemättä myötävaikuttanut
käyttäjäystävällisten ja helposti ymmärrettävien työkalujen saatavuuteen, kuten yhteistyö- ja
opintosopimuksen, sekä niiden käyttämiseen yleisesti paitsi kansainvälisissä liikkuvuusprojekteissa
myös muissa kumppanuuksissa. Nämä työkalut ovat käytössä lähes jokaisessa maassa, mikä on
merkittävä saavutus. Joissakin maissa se on myös auttanut lisäämään koulutusreittien joustavuutta,
mahdollisesti koska tulokset ovat olleet monipuolisempia. Sillä on ollut vähemmän vaikutusta
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modulaaristen reittien käyttöönottoon ja sillä on varmasti ollut vähemmän vaikutusvaltaa kannustaessa
maita ottamaan käyttöön pistejärjestelmiä, eikä se varmasti ole luonut eurooppalaista
pistejärjestelmää. ECVET-suositus on tuottanut konkreettisia mutta vaihtelevia tuloksia kaikissa
Euroopan maissa. Lisäksi, suuren muutoksen tuli edetä siten, että sen sijaan, että liikkuvuuskokemus
määritettiin sen kautta, mitä nuoret menisivät tekemään, sen määrittämiseen, mitä he tulisivat
oppimaan. Se oli todellinen kulttuurinen siirtymä, jota avittivat laitteet sekä vuosien aikana kehittyneet
muodot; se oli todellinen mentaliteetin ja kulttuurisen kielen muutos, joka alkoi taitojen suunnittelusta,
“oppimistuloksista”.
Kysymys 2. “Mikä on ECVETin ja muiden EQF- ja Europassi-työkalujen välinen suhde? Ja mikä on sen
status?”
Yhteys näiden instrumenttien välillä on hyvin vahva, koska ne vastaavat kaikki samaan yleiseen
tarpeeseen varmistaa taitojen ja tutkintojen läpinäkyvyys. Vaikka niiden käyttötarkoitukset ovat erilaisia
ja niillä on erityisiä teknisiä ominaisuuksia, niiden yhdistävänä nimittäjänä on niiden lähestymistapa
oppimistuloksiin, ja se on helpottanut näiden työkalujen levittämistä. Yhteisen kielen käyttäminen, joka
toisaalta on mahdollistanut näiden työkalujen levittämistä ja samalla palvelee eri tarkoituksia, on luonut
linkin näiden työkalujen välille. Esimerkiksi nyt, kun Europassi-järjestelmä on todella tullut osaksi
koulutusta verrattuna kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, seuraava askel olisi yrittää tuoda se
myös osaksi työelämää. Tapahtunut kertoo merkittävästä ajattelutavan muutoksesta, ei vain
jokapäiväisesti käytettävien työkalujen, osoittaen ei pelkästään mitä on opiskellut vaan mitä on todella
oppinut ja millaista tietämystä on saavuttanut.
Kysymys 3. “Koskien vuoden 2016 antamaanne julkaisua, tuliko siihen joitain päivityksiä?”
Sekä kansallisesta että eurooppalaisesta näkökulmasta käsin viime vuosina on ollut käynnissä erittäin
huomattavia uudistusprosesseja. Uudistusprosessit, linjassa eurooppalaisen kehityksen kanssa, ovat
johtamassa kansallisen järjestelmän luomiseen taitojen todentamiseksi sekä vahvistavat formaalia ja
epävirallista oppimista ja tutkintojen tunnustamista. Tekemällä lyhyen historiallinen poikkeaman
aiheeseen, voidaan aloittaa laista 92/2012 ja työmarkkinoiden uudistamisesta sekä annetulla
asetuksella 13/13, joka on näyttänyt tietä kansallisen järjestelmän luomiseksi taitojen todentamiseksi
jatkaen ministeriöiden väliseen asetukseen kesäkuussa 2015, joka muodosti toiminnallisen
viitekehyksen alueellisten tutkintojen tunnustamiselle, ja lopulta kaikkein viimeisinpään ministeriöiden
väliseen asetukseen tammikuussa 2018, jolla vahvistettiin tutkintojen kansallinen viitekehys.
Kysymys 4 “Oliko se esteenä, että Italiassa ammatillinen koulutus on siirretty alueille? Onko
pätevyyksien alueellistaminen hidastanut tätä prosessia Italiassa?”
Oli ensin tärkeää tehdä työtä kansallisella tasolla tammikuussa 2018 annetun ministeriöiden välisen
asetuksen jälkeen, jolla perustettiin kansallinen tutkintokehys koordinoiden eri alueellisia järjestelmiä
ja luoden perustan kansalliselle taitojärjestelmälle. Tämän järjestelmän avulla kansalaiset voivat saada
tunnustettua todistuksiaan sekä oppimistaan, jotka on saavutettu formaaleissa tai epävirallisissa
yhteyksissä ja missä tahansa hallinnossa, asteella tai alueella. Tästä syystä kansallinen taitojen viitekehys
on niin tärkeä, koska se antaa enemmän arvoa tutkinnoille ja mahdollistaa käytettävyyden ja
vertailtavuuden paitsi koko maassa mutta myös ulkomailla. Osaamisen sertifiointijärjestelmän ohjeistus
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tulee lisäksi hyväksyä, mikä täydentää sitä työmarkkinaosapuolten jo hyväksymää työtä, jonka tulee olla
esillä valtion ja alueiden välisessä konferenssissa ja sen jälkeen hyväksyä asetuksella. Kansallisessa
osaamisjärjestelmän kehyksessä hyödynnetään myös teknistä ryhmää, joka seuraa myös alueellisia
järjestelmiä osaamisen sertifioimiseksi toimien kansallisen viitekehyksen puitteissa ja perustuen
ministereiden väliseen asetukseen vuodelta 2018. Vaikka tämä järjestelmä on hidastanut prosessia, se
on myös toisaalta erityisen tuottoisa, koska alueet ovat kehittäneet järjestelmiään ja osa alueista on
mennyt jopa tätä pidemmälle taitojen tunnustamisen sertifioinnissa sekä formaalissa että
epävirallisessa kontekstissa. On tärkeää varmistaa, ettei tästä rikkaudesta muodostu estettä vaan siihen
tartutaan; löydetään hyviä käytäntöjä toisilla alueilla ja kaikki voivat oppia toistensa kokemuksista
määrittelyssä sekä rakentamisessa. On kaksi tärkeää alueellista kokemusta, ensimmäinen Lazion
alueelta ja toinen Abruzzon alueelta. Nämä kaksi projektia on perustettu koulutuksen opintopisteiden
tunnustamiseksi ja taitojen sertifioimiseksi; ne muodostuvat joukosta alueellisia sääntöjä, jotka on
kehitetty näiden kahden alueen toimesta, mutta kansallisen sääntelykehyksen mukaisesti. Tämä
vahvistaa sitä, että samalla kun kunnioitetaan yksittäisten alueiden osaamista, on mahdollista toimia
koordinoidusti sekä kansallisen osaamisen sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Alueiden erityinen
toiminta mahdollistaa kansallisen sertifiointijärjestelmän, joten voidaan sanoa, että tämä alueellinen
ilmeneminen voidaan nähdä rikkautena.
Haastattelun lopussa otettu valokuva (Michela Volpi ja Roberta Grisoni, Erasmus Plus INAPP sekä Vincenzo Girfatti ja
Elisabetta Leone, IFM Europe).
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Kysymys 5. “Miten paljon ECVET vaikuttaa ammatillisen koulutuksen uudelleenmuotoiluun siinä
mielessä, että pystytään paremmin hyödyntämään oppimistuloksia, jotka on saavutettu formaalin
järjestelmän ulkopuolella? Miten paljon tämä vaikuttaa järjestelmään?”
Varmasti, kulttuurisen muutoksen ja oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan yhteydessä, se on
määrittänyt muodollisten opintopolkujen muodostamiseen erilaisen suuntauksen, mikä on merkinnyt
opintopolkujen uudelleenohjelmoimista. Ne eivät ole perustuneet osaamisyksiköihin, ja siksi ne on
pitänyt kääntää tai kirjata uudelleen eri kielellä. Kansallisena Erasmus-virastona voimme siis sanoa, että
olemme kokeneet suuren muutoksen. Lisäksi on rakennettu yhteinen kieli, joka on otettu käyttöön ja
joka on auttanut tekemään koulutusjärjestelmästä dialogista; joista ensin mainittu keskittyy enemmän
koulujen opetussuunnitelmiin ja jälkimmäinen vastaa työmarkkinoiden kysyntään. Se seikka, että voitiin
käyttää oppimistuloksia, yhteistä kieltä, lähensi näitä kahta järjestelmää. Yleisesti tämä on johtanut
koulutuksen laadun parantumiseen ja kansainvälistymisprosessien lisääntymiseen sekä on luonut
järjestelmälle tässä suhteessa odotuksia, itse asiassa tähän tulee investoida tulevaisuudessa enemmän.
Vaihtoehtoisuus, jolla on ollut hyvin myönteinen panos oppimistulosten parantamiseen yhdessä
Erasmus+-järjestelmän kanssa, on edesauttanut antamaan liikkuvuusjärjestelmälle omaa arvokkuutta ja
arvoa, joita sillä aiemmin ei ollut. Lopuksi, ECVET on tarjonnut työkaluja, muodon, työkaluja, joita on
helppo käyttää.
Kysymys 6. “Voisitteko esitellä meille eurooppalaisen tai kansallisen hyvän käytännön ja kertoa,
miksi ne ovat hyviä käytäntöjä?
Hyvän käytännön on kansallisen toimiston mukaan täytettävä joukko kriteerejä, jotka ovat kaikkien
ohjelmaan osallistuvien maiden yhteisiä ja Euroopan komission määrittelemiä; ne ovat jo päättyneitä
projekteja, joiden on täytettävä tietyt kriteerit ollakseen hyviä käytäntöjä. Hyvät käytännöt listataan ja
listaa päivitetään vuosittain projektien valmistuttua. Itse asiassa hyviä ECVET-käytäntöjä ei ole
tunnistettu, mutta hyviä projektikäytäntöjä voidaan määritellä niiden kriteerien mukaan, joilla
määritellään myös hyviä käytäntöjä (esimerkiksi joissakin projekteissa on työskennelty läpinäkyvyyden
parissa). ECVET on otettu käyttöön monissa projekteissa, mitä on syytä pitää merkittävänä
vaikutuksena. Hyvä käytäntö on tuottanut saman asiakirjojen omistajien keskuudessa ja pidemmällä
ajanjaksolla tarkastellessa asiakirjat ovat tarjonneet sekä stimuloineet paljon ECVET-työkalujen ja periaatteiden käyttämistä perustuen viime vuosina tehtyihin kyselyihin sekä siihen tosiasiaan, että
ECVET-kokeilulla on ollut merkittävä vaikutus näiden tahojen kansainvälistymisstrategioihin. Tämä on
tuonut mukanaan suuren ajattelutavan ja kansainvälisessä avoimuudessa tapahtuneen muutoksen
näissä organisaatioissa, ja tämä on hyvä käytäntö sekä muutos, joka on tuonut ECVETin asiakirjoja
käyttäviin projekteihin. ECVETin käyttöönotto edellyttää aikaa ja kaikkien osatekijöiden yhteistyötä sekä
lisäksi sertifiointien tekijöiden kuten alueiden, koulujen ja ministeriöiden osallistumista.
Kysymys 7. “Mistä niiden tulisi aloittaa, joilla ei ole aiempia lähestymispyrkimyksiä?”
Tulisi aloittaa jo olemassa olevasta, mikä tarkoittaa sitä, mitä on jo tehty aiemmin asiakirjojen käyttäjinä,
jotka ovat aloittamassa perustusten muodostamisen käytännöille ja ovat menestyneet
verkostoitumisessa niiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta kansainvälisessä liikkuvuudessa ja
voivat jakaa työkaluja, käytäntöjä tai jopa vaikeuksiaan sekä kriittisiä kohtiaan. Euroopan komissio,
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sihteeristö ja jäsenvaltiot ovat tuoneet työkalupaketin yhteisöjen saataville, jotka haluavat lähestyä
ECVETiä sekä työkalujen että kokemusten kautta. Kaikki se, mitä ollaan saavutettu ECVETin kanssa,
ollaan saavutettu “alhaalta ylös” -prosessilla tarkoittaen sitä, että ei odoteta laitosten alkavan toimia
vaan tehdään toimenpiteitä itsenäisesti. Tämän jälkeen edetään vaiheittain eikä tavoitella heti
tunnustamisen viimeisen vaiheen saavuttamista, koska jo opetusyksikön oppimistulosten suunnittelun
aloittaminen on tärkeää. Yksiköissä on vastustusta alkaa jakaa omia kriteereitään ja
arviointimenettelyjään ja soveltaa keskinäistä luottamusta, koska se tarkoittaa toisen yksikön tekemän
oppimistulosten arvioinnin hyväksymistä sekä validointia paluun jälkeen. Tämä edellyttää suurta
muutosta ajattelutavassa, ja nämä muutokset ottavat aikaa. Yhteistyösuhteiden ja luottamuksen
luominen vaativat aikaa. Joten askel askeleelta: rakentaen kumppanuutta niin monen osaavan yksikön
kanssa kuin mahdollista, määritellen oppimistulosten yksiköt sekä jakaen arviointikriteerit ja metodologiat. Tämä johtaa muutokseen, joka saa seuraavat askeleet tapahtumaan automaattisesti niin
pitkälti kuin mahdollista.
Kysymys 8. “Mikä sen tulevaisuus tulee olemaan seuraavassa ohjelmassa?”
Aloittaen alusta eli lukuisten välineiden rationalisoinnista, ECVETin tulevaisuutta koskeva keskustelu
jatkuu edelleen komissiossa ja on tarve reflektoida ECVETin lisäksi myös muita läpinäkyvyysvälineitä.
Euroopan komissio tulee todennäköisesti ottamaan kaikenkattavan näkökulman, joka määrittänee
laajemman strategian, joka kattaisi kaiken ammatillisen koulutuksen sekä sisällyttäisi ne myönteiset
elementit, jotka ovat toimineet eri välineissä (suuri parannus liikkuvuuskokemusten laadussa, joka on
auttanut levittämään yhteistä kieltä ja koulutuksen joustavuutta) ja jotka tulevat olemaan
elementtejä/konsepteja, joista Euroopan komissio vastaa ja joita me tulemme arvioimaan
tulevaisuudessa. Hyvin todennäköisesti tästä tulee kaikenkattava suositus. Tämä tulee seuraamaan
uudesta Erasmus+-ohjelmasta, jossa liikkuvuuden kansainvälinen ulottuvuus on edelleen hyvin
keskeisessä roolissa ja oppimisesta tulee entistä tärkeämpää. Uudessa ohjelmassa tullaan myös
vahvasti keskittymään tulosten läpinäkyvyyteen, oppimistulosten tunnustamiseen sekä opintopisteiden
ja oppimistulosyksikköjen siirtämiseen.

3.1.2 Tapaustutkimus Italiassa
Italian tilanteen ja ECVETin toimeenpanon skenaarion täydentämiseksi esitetään aiemmin kuvattujen
kansallisten pilottiprojektien (sivut 61–61) lisäksi Erasmuksen liikkuvuusprojekti, jota italialainen
organisaatio on toteuttanut. Projekti on tunnustettu hyvänä käytäntönä Euroopan tasolla nimenomaan
ECVET-järjestelmän oikean ja innovatiivisen käytön vuoksi.
Tapaus
Projekti: VET Port - Strategic partnership 2014-1-IT01-KA202-002480
Hakija: Autorità di sistema portuale di Livorno (IT)
Projektin tavoitteena oli tukea kansallisia ja alueellisia sääntöjä taitojen tunnustamisessa ECVETjärjestelmän mukaisesti seuraavalla tavalla:
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helpottaa eri maissa hankittujen ja työhön liittyvien taitojen ja tietojen validointia ja
tunnustamista
- lisätä ammattikoulusta valmistuneiden työllistettävyyttä ja työnantajien luottamusta
ammattitutkintojen erikoistaitoihin ja -tietoihin.
Projektin ansiosta onnistuttiin kehittämään menetelmä satama- ja logistiikka-alan ydintaitoja.
VETPORTissa keskityttiin seuraaviin toimiin:
- terminaalipäällikkö
- suunnittelija/valvoja
- kuljettaja.
Nämä toimet valittiin, koska ne ovat olennaisia satamatoimintojen kannalta. Toimet ovat siirrettävissä
satamasta toiseen ja ne voidaan myös omaksua muilla aloilla.
-

Projektikonsortion muodosti kuusi jäsentä:
- Livorno Port Authority
- Provincia di Livorno Sviluppo Srl
- Fundacion De La Comunidad Valenciana Para La Investigacion, Promocion Y Estudios
Comerciales De Valenciaport
- Stichting Stc-Group
- Cork Institute of Technology
- Consorzio Per La Formazione Logistica Intermodale.
VETPORTin päätoimenpiteet olivat:
- tutkimusten ja resurssien tuottaminen kolmesta yleisestä ammatillisesta profiilista sekä
tutkintojen viitekehyksen ja ammatillisten standardien vertaaminen, yhteisen perustaminen
suunnitteleminen ja avaintyöprosessien määritteleminen jokaiselle profiilille
- ECVETin tietojen, taitojen ja osaamisen määritelmää käytettiin näiden toimien työprosessien
perusedellytysten kuvaamisessa. Tämän seurauksena kyvyt ryhmiteltiin siten, että ne ovat
yhdistettävissä tosiasiallisiin työprosesseihin, mikä heijastaa ammatillisten standardien
kompleksisuustasoa.

Tuloksena saatiin kansainväliset pilottiammattiprofiilit, joiden määrittelemiseen osallistuivat kaikki
projektipartnerit. Pilottiprofiilit yhdistettiin ECVET-standardeihin ja täsmennettiin, jotta niistä voi tulla
koulutusstandardeja, joissa yksilöidään oppimistulokset sekä jaetaan yksikköihin, jotka vastaavat
ECVETin ohjeellisia pisteitä.
Näille profiileille suunniteltiin master-tasoinen koulutusohjelma, jota testattiin koulutuksen
liikkuvuusviikkojen aikana. Tekninen englannin koulutusohjelma sisällytettiin autoja käsitteleviin
satamiin. Partnerit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka sisältää ECVET-standardien mukaiset
keskeiset ominaisuudet sekä ohjeita, miten liikkuvuuteen liittyvät oppimistulokset arvioidaan ja
validoidaan. Projektin tulosten levittämiseksi ja hyödyntämiseksi tehtiin viestintäsuunnitelma.
Projektissa kehitettyjen toimenpiteiden selittämiseksi annettiin videodokumentti. Lisäksi annettiin
suuntaviivoja paikallisen, kansallisen ja EU-tason yhteisesti sovitun viitekehyksen tunnustamiseksi
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satamatyöntekijöiden koulutuksessa ottaen huomioon tämän järjestelmän laajentamisen koskemaan
kaikkia satamatoimia.
Partnerisatamien 79 työntekijää osallistuivat vierailuihin Corkin, Livornon, Rotterdamin ja Valencian
satamissa. Yhdeksän koulutusliikkuvuusviikkoa toteutettiin marraskuun 2016 ja huhtikuun 2017 välillä
(koulutusviikkoihin osallistui 18 kuljettajaa, 29 suunnittelijaa ja 32 satamapäällikköä).
Koulutuksella oli merkittävä vaikutus sekä työntekijöihin että -antajiin. Osallistujat korostivat ohjelman
arvoa keskusteltujen aiheiden sekä parantuneiden taitojen ja tietojen suhteen; lisääntynyttä
liikkuvuutta mahdollisuutena ammatilliseen kasvuun.
Kumppanuuden tuloksia olivat:
- niiden perusydinpätevyyksien määrittely, joita kehitettiin yhden viikon liikkuvuuden aikana ja
vähimmäiskoulutusohjelma, joka on arvioitava ECVETin kannalta profiileittain ja jonka ECVETstandardeihin keskittyneet kumppanit tunnustavat
- teknisen englannin koulutusohjelman suunnittelu niille satamille, jotka käsittelevät ajoneuvoja
perusosaamisen saavuttamiseksi
- ammatillisen koulutuksen parhaiden käytäntöjen kerääminen ammatillisista koulutusohjelmista.
Kaikki projektissa kehitetyt tulokset ja työkalut ovat saatavilla seuraavan linkin kautta:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01KA202-002480
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3.2 ECVET SUOMESSA
Ammatillinen koulutus koetaan houkuttelevaksi oppimisreittinä Suomessa, ja
koulutukseen osallistuu ammattikoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa vuosittain
opiskelijaa
(200
000
ammatillisessa
peruskoulutuksessa
ja
80 000
täydennyskoulutuksessa). Noin 44 % peruskoulun päättäjistä jatkaa opiskelua
peruskoulutuksessa. Suomessa on 165 ammatillisen koulutuksen tarjoajaa, mukaan
kuntayhtymät ja yksityiset organisaatiot.

ammatilliseen
noin 280 000
ammatillisessa
ammatillisessa
lukien kunnat,

Työelämän muutosten ja yritysten tarpeiden takia ammatillisten oppilaitosten on tullut sopeutua
nopeasti vastaamaan yksilöllisiin osaamistarpeisiin. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että tutkintojen
määrä vähenee, kun taas tutkintojen laajuus tulee laajenemaan, mikä tukee yksilöllisiä polkuja ja
mahdollistaa nopeamman vastaamisen työelämän muuttuviin tarpeisiin 26.
ECVEtin täytäntöönpano Suomessa on osa meneillään olevaa suomalaisen ammatillisen koulutuksen
uudistusta. Uudessa järjestelmässä on vahvistettu osaamisperustaista lähestymistapaa ja on otettu
käyttöön osaamispisteet (ECVET-pisteet) kuvaamaan tutkintojen laajuutta ja tutkintoyksikköjä.

26

Joustavat ammatillisen oppimisen reitit: suomalaisen ammattikoulutuksen uudistus, heinäkuu 2019.
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ECVET-järjestelmää on käytetty Suomessa ammatillisessa koulutuksessa jo yli 20 vuoden ajan.
Ammatilliset tutkinnot muodostetaan oppimistulosyksiköistä. Jokainen tutkinnon yksikkö on arvioitu
itsenäisesti todellisissa työelämän tilanteissa ja dokumentoitu opiskelijoiden koulutussopimuksessa
sekä heidän omissa opintotiedoissaan. Kansallinen viitekehys mahdollistaa arvioitujen oppimistulosten
siirtämisen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tämä menettelytapa antaa opiskelijoille
mahdollisuuden palata opintoihinsa myöhemmin tai päivittää taitojaan. Kansallisissa
tutkintovaatimuksissa määritellään kohdennetut oppimistulokset sekä arviointikriteerit kullekin
taitovaatimukselle. Arviointi tapahtuu osoittamalla taidot todellisissa työelämätilanteissa. Oppijan
oppimistulokset arvioidaan vertaamalla niitä kansallisen tutkintovaatimuksen vaatimuksiin. Sekä teoria
että käytäntö muodostavat yhteisen arvosanan. Mahdollisuus hankkia erillisiä oppimistulosyksiköitä
tekee mahdolliseksi siirtymisen koulun ja työelämän välillä oppijan tarpeiden mukaisesti.
Tutkintovaatimukset on laadittu Opetushallituksen johdolla sekä yhteistyössä työnantajien, -tekijöiden
ja koulutussektorin kanssa27.
Jokaisella ammatillisella oppilaitoksella on käytössään rekisterijärjestelmä, johon opiskelijoiden
suoritukset ja arvosanat merkitään ja joka seuraa kansallisten tutkintovaatimusten mukaisia
oppimistulosyksiköitä. Opetushallitus on kehittänyt kansallisen Koski-opintorekisterin.
Suomi on ensimmäisiä Euroopan maita, joka on ottanut käyttöön standardeja ja lainsäädäntöä
ammatilliseen perus- ja täydennyskoulutukseen epävirallisen ja arkioppimisen validoimiseksi.
Opiskelijalla on oikeus vaatia validointia ja tunnustusta aiemmin oppimalleen, joka vastaa ammatillisiin
taitovaatimuksiin tai osaamisperustaisen oppimisen vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisessa
opetussuunnitelmassa. Aiemmin opitun validointi voidaan tehdä perustuen toimivaltaisen viranomaisen
dokumentointiin tai taitojen näyttöön. Kertymistä ja siirtoa mahdollistava järjestelmä on ollut Suomessa
käytössä jo pitkään. Joustavat opintoreitit sekä mahdollisuus kerryttää arvioituja oppimistuloksia ovat
avain opiskelumotivaation ylläpitämiseen. Modulaarinen järjestelmä, jossa jokainen yksikkö arvioidaan
ja dokumentoidaan itsenäisesti, auttaa seuraamaan jo saavutettuja oppimistuloksia. Aiemmin opitun
tunnustaminen on todennettu lainsäädännössä Suomessa jo vuodesta 2006 lähtien.
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on visualisoinut selkeästi ammatillisen koulutuksen uudistamista
osoittaakseen, miten opiskelijoiden oppimisprosessi toteutuu oppimispolkujen alusta tutkintoon asti28.

27

TAPAUS SUOMI ECVET-järjestelmän toteutus Suomessa, toukokuu 2019, DOI: 10.13140/RG.2.2.35110.78407, sidosorganisaatio:
Utrechtin yliopisto, Projekti: IV4J-projekti
28 Opetushallituksen tutkintovaatimukset on saatavilla sähköisesti Opetushallituksen kotisivuilla:
https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf
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3.2.1 Tapaustutkimukset Suomessa
Nimi: InnoOmnia
Avainsanat: tutkinto, pätevyydet, tekemällä oppiminen
Tiivistelmä:
Suomalaiset, Omniasta projektiin osallistujat esittelivät uuden tavan opiskella yrittäjyystaitoja
avoimessa tilassa yhdessä opettajien ja toimintaa harjoittajien yrittäjien kanssa. Tämä InnoOmnian tila
on avoin ja mahdollistaa yhteistyön, ja jokainen voi olla vuorovaikutuksessa ja valita, missä he haluavat
opiskella ja oppia. Se tarjoaa erilaisia ohjelmia kuten koulutusta, yrittäjyyden ammatillista koulutusta ja
tukea, erityisesti taiteiden ja palvelujen aloilla aloitteleville.
Opettajien ja koulutusjohtajien ammatillista kehittymistä edistetään kaikilla perus- ja ammatillisen
koulutuksen tasoilla. Koulussa opettajat, opiskelijat ja yrittäjät toimivat yhteisönä ja jakavat
säännöllisesti kokemuksiaan.
Opiskelijat tekevät opettajien kanssa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman, jossa työelämä muodostaa osan heidän päivittäisistä opinnoistaan. Yrittäjät
sitoutuvat olemaan osa tätä yhteisöä ja saavat päivittäistä tukea liiketoiminnalleen. Opiskelijat ja
opettajat tekevät yhteistyötä yrittäjien kanssa löytääkseen ja luodakseen innovatiivisia ratkaisuja
auttaakseen kutakin yritystä menestymään. Tämä toiminta antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia
tekemällä. Kun opiskelijat osallistuvat yrittäjyysopintoihin avoimessa InnoOmnia-ympäristössä, he
tavoittelevat omaa tutkintoaa – omaa opintosuunnitelmaansa ja opintoreittiään noudattaen.
Opiskelijoiden tutkinnot voivat olla yrityshallinnosta, sosiaali- ja terveysalalta tai vaatesuunnittelusta.
Yrittäjyystaitoja tarvitaan eri koulutusaloilla. Jokaisella opiskelijalla on tietty yksikkö tai yksikköryhmä
liittyen yrittäjyystaitoihin ja riippuen tutkinnon sisällöstä ja rakenteesta. Tutkinnon laajuus ja yksikköjen
suhteellinen paino on määritelty etukäteen osaamispisteinä (ECVET-pisteet). Arviointikriteerit on
määritelty kansallisissa tutkintovaatimuksissa. Arvioinnin tekee opettajat, tutorit, yrittäjät sekä
opiskelija itse. InnoOmniassa tehdyt opinnot validoidaan ja tunnustetaan opiskelijoiden tutkintoihin
koulutuksen tarjoajan toimesta. Opiskelijat käyttävät koulutussopimusta ja henkilökohtaista
opintosuoriteotetta, ja arvosanat merkitään näihin asiakirjoihin.
Oppimistulokset/-tavoitteet:
- opiskelija kehittää oman liiketoimintaideansa tai tuotteistaa omaa osaamistaan
yritystoiminnaksi
- opiskelija arvioi kehittämistarpeita, jotka perustuvat hänen ammatillisen alansa
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, arvioi asiakastarpeita, kilpailua, työympäristöä
sekä omaa osaamistaan
- noudattaa kannattavan liiketoiminnan periaatteita yrittäjyydessään
- ottaa huomioon toiminnan kustannusrakenteen.
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Kriteeri

ECVET Kyllä, miten

Tukee ammatillisen koulutuksen
opettajien jatkuvaa
täydennyskouluttautumista
Tukee divergenttien
ajattelutaitojen kehittymistä

x

Tukee lateraalisten
ajattelutaitojen kehittymistä

x

Tukee luovien taitojen
kehittymistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille suunnattujen
muotoiluajattelun
työkalupakettien kehittämistä

x

Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen työelämärelevanssia
Sisältää opettajille relevantin
innovaatioelementin
Todentaa opettajien ja yrittäjien
yhteissuunnittelua

x

x

Ei,
miten

Opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa yhteistyössä
toimivat opettajat palvelevat yhteisönä ja
jakavat säännöllisesti kokemuksiaan
Opettajat, opiskelijat ja yrittäjät jakavat
säännöllisesti kokemuksiaan. Yrittäjät saavat
päivittäin tukea liiketoimintaansa. Opiskelijat ja
opettajat tekevät yhteistyötä yrittäjän kanssa
etsiessään ja luodessaan innovatiivisia
ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä
menestymään
Opiskelija kehittää liiketoimintaidean tai
tuotteistaa omaa osaamistaan
yritystoiminnaksi
Opiskelijat oppivat tekemällä, heidän on
kehitettävä uusia ideoita ja oltava luovia
ratkaistessaan yritysten toimeksiantoja
Tutkinnot tunnustetaan ja ovat jäljitettävissä
opiskelijan reitillä. Työskentelystä yrityksessä
tulee osa opiskelijoiden päivittäisiä opintoja
Opettajat tekevät yhteistyötä sekä yrittäjien
että opiskelijoiden kanssa auttaakseen yrityksiä
menestymään. Opettajat eivät vain opeta
opiskelijoille, vaan tukevat myös suoraan
yrityksiä
Opettajat ja yrittäjät arvioivat yhdessä
opiskelijoiden saamia taitoja

x

Kurssi tapahtuu avoimessa tilassa

x

Opettajat ja yrittäjät ovat osa yhteisöä ja
palvelevat tätä yhteisöä

Nimi: Trans-FinECVET
Avainsanat: eurooppalainen opintopistejärjestelmä, oppimistulokset
Tiivistelmä:
Projektin tavoitteena on luoda avoimia koulutusresursseja, mukaan lukien eurooppalaisen
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten järjestelmän (ECVETin). Projekti käsittää lähihoitajan
(lastenhoito) ja sairaanhoitajan tutkinnot Suomessa, Puolassa ja Espanjassa sekä formaalissa että
epävirallisessa koulutuksessa. Keskeisenä tavoitteena on eurooppalaisten hyvien käytäntöjen
siirtäminen koskien ECVET-lähestymistavan käyttöönottoa kuin myös kehittää ja parantaa
ammatillisten tutkintojen laatua niissä toimissa, jotka ovat merkittäviä Euroopan työmarkkinoilla,
kuten esimerkiksi lähihoitajan (lastenhoito) ja sairaanhoitajan tutkinnoissa, jotka on saavutettu
formaalissa tai epävirallisessa koulutuksessa.
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Projekti edellyttää tieto- ja viestintätekniikan välineiden ja avoimien koulutusresurssien valmistelua ja
tehokkaampaa käyttöä sekä eurooppalaisten ja kansallisten välineiden yhteneväisyyttä ammatillisten
tutkintojen ja osaamisen tunnustamisessa.
Lähde: http://www.trans-finecvet.eu/

Kriteeri

ECVET Kyllä, miten

Tukee ammatillisen
koulutuksen opettajien
jatkuvaa
täydennyskouluttautumista

x

Tukee divergenttien
ajattelutaitojen kehittymistä

x

Ei, miten

Opettajat ovat tietoisia
muista tutkintojen
tunnustamista koskevista
käytännöistä, he tutustuvat
muiden maiden parhaisiin
käytäntöihin ja
oppimistulokset ovat
EQF/NQFvaatimusten
mukaisia
Projektin tavoitteena on
kehittää oppilaitosten
innovatiivisuutta ja
kansainvälistymistä, ja
yhteistyön kautta konsortio
pyrkii jakamaan käytäntöjä,
nykyaikaistamaan nykyisiä
käytäntöjä ja innovoimaan
koulutusten järjestämistä

Tukee lateraalisten
ajattelutaitojen kehittymistä
Tukee luovien taitojen
kehittymistä

Ei selvästi osoitettu
Ei selvästi osoitettu, koska
projekti on suunnattu
lähihoitajille (lastenhoito) ja
sairaanhoitajille

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille
suunnattujen
muotoiluajattelun
työkalupakettien
kehittämistä

x

Projektin tavoitteena on
lisätä niiden henkilöiden
työllistymistä, joilla on
vahvistettu tutkinto
kahdessa mainitussa
ammattiryhmässä ja joka on
toteutettu joko formaalissa
tai epävirallisessa
koulutuksessa
Projektin
kokonaistavoitteena on
parantaa ammattitutkinnon
laatua Euroopan
työmarkkinoille tärkeissä
ammateissa, joten
painopiste on potilaissa
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Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia

Sisältää opettajille relevantin
innovaatioelementin

Ei ole selvää näyttöä siitä,
että projekti olisi kehitetty
yhteistyössä työelämän
edustajien kanssa.
Kohderyhmänä ovat
koulutusorganisaatiot,
mutta klinikoita, sairaaloita
tai terveyskeskuksia ei
mainita
x

Opettajat tutustuvat muiden
EU-maiden hyviin
käytäntöihin ja tuloksiin, he
käyttävät eurooppalaisia
työkaluja tutkintojen
tunnustamisen ja siirtämisen
helpottamiseksi ja ovat osa
alan eurooppalaisen
koulutuksen kehittämistä
tällä sektorilla

Todentaa opettajien ja
yrittäjien yhteissuunnittelua

Opettajien ja työnantajien
yhteistyöstä ei ole näyttöä.
Projektissa on mukana
uraneuvojia, muttei suoraan
työnantajia

3.3 ECVET KREIKASSA
Kreikan päätyminen taloudelliseen umpikujaan, pitkittyneeseen taantuman vaiheeseen sekä kriisin
varjoon ei näyttäisi luovan suotuisaa ympäristöä vaihtoehtoisten politiikkojen kehittämiselle
koulutuspolitiikan alalla. Toisesta näkökulmasta, maan kriisi ja ongelmat voivat toimia rakenteellisesti
mahdollisuuksina elvyttää ja määrittää uudelleen maan koulutuspolitiikan koordinaatteja
eurooppalaisen kokonaisvaltaisen näkökulman edistämiseksi.
Jotta tämä olisi mahdollista, ovat uudistukset objektiivisesti välttämättömiä. Eurooppalaista
näkökulmaa tulee tarkastella myönteisesti ja ennen kaikkea luovan skeptisyyden eikä hedelmättömän
kielteisyyden kautta. Yleisen asenteen on oltava linjassa kaikkien niiden työkalujen kriittisen
omaksumisen ja edistämisen kanssa, jotka voivat ja tulevat parantamaan Kreikan koulutusjärjestelmää,
työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, eriarvoisuuden vähentämistä sekä Euroopan integraatioon
perustuvaa tasa-arvoisuutta ja sosiaalista solidaarisuutta (ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια,
δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης, Nikos Fotopoulos).
ECVET-järjestelmän soveltaminen Kreikan nykyisiin olosuhteisiin ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä.
Kreikan yhteiskunnalle on kuitenkin suuri haaste, kun maan eurooppalaiset näkymät eivät ole vain
välttämättömiä, vaan myös nykyisten sosioekonomisten olosuhteiden asettamia. Samanaikaisesti
sellaiset tekijät kuten maan taloudellinen umpikuja, kansainvälinen talouskriisi, talouden ja
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yhteiskunnan rakenteiden nopeat muutokset, kasvava työttömyys, muutokset ammattivaatimuksissa ja
niiden heijastukset tutkintoihin ovat äärimmäisen tärkeitä muuttujia, joita tulee ottaa huomioon.
Kreikan päätyminen taloudelliseen umpikujaan, pitkittynyt taantuman vaihe ja kriisin kaikkien vaiheiden
mukanaolo luovat ensinäkemältä epäedullisen ympäristön vaihtoehtoisten koulutuspolitiikkojen
kukoistamiselle. Uudelleen tarkasteltuna kriisi ja ongelmat voivatkin olla historiallinen tilaisuus uudistaa
ja määritellä koulutuspolitiikan koordinaatit, edistäen eurooppalaista näkökulmaa ja yhdistäen maan
EU:n “kovaan ytimeen”.
On selvää, että kansallisten aloitteiden ja uudistusten tarve on objektiivisesti välttämätöntä, ja näiden
epäsuotuisien olosuhteiden edessä tulee eurooppalaista näkökulmaa tarkastella myönteisesti ja ennen
kaikkea siinä valossa, jota kutsutaan luovaksi skeptismiksi.
Tämä tarkoittaa, että on välttämätöntä välttää hedelmätöntä kielteisyyttä ja kaikkea, mikä liittyy
sisäänpäin kääntymiseen aloitteiden, innovaatioiden, aktiivisten toimien ja vapauden työkalujen
suhteen. Yleisen asenteen on kuljettava käsi kädessä kriittisen omaksumisen ja kaikkien sellaisten
työkalujen edistämisen kanssa, jotka voivat parantaa Kreikan koulutusjärjestelmää, työllisyyttä,
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, eriarvoisuuden vähentämistä ja Euroopan yhdentymistä tasa-arvon ja
yhteiskunnallisen solidaarisuuden kautta.
Siksi on välttämätöntä keskittyä kysymyksiin, jotka ovat kotoperäisiä kreikkalaisessa yhteiskunnassa ja
ottaa kohteeksi mikä tahansa vääristymä tai epäloogisuus ja tavoitella yhteiskunnallisen ja poliittisen
tietoisuuden kypsymistä koskien uudistuksia ja käytössä olevia välineitä. Erityisesti voidaan nostaa esille:
-

selkeä kansallisen ymmärryksen puute koskien eurooppalaista strategiaa ja missä maan
koulutuspolitiikka tällä hetkellä on suhteessa eurooppalaisiin kehityskulkuihin
tosiasiallinen ja merkittävä tuntemuksen, ajantasaisuuden sekä tiedon puutteen ongelmat
koskien eurooppalaisia koulutuspolitiikan työkaluja.

Joka tapauksessa tärkeitä kysymyksiä on edelleen vireillä, jotka niiden teknisen luonteen lisäksi ovat
laajempia kysymyksiä koskien ECVETin soveltamista myönteisesti kriittisesti suhtautumalla sekä talousja hallintoministeriön (DBM) yleistä politiikkaa Kreikassa. Tällaisia kysymyksiä ovat:
- koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alalla tähän mennessä toteutettujen toimien ja
uudistusten hajanaisuus ja usein tehottomuus
- tarve arvioida nykytilanne mahdollisimman luotettavasti, kartoittaa, analysoida ja ymmärtää se
perusteellisesti ja kokonaisuutena
- tarve päästä yli yleisestä näkemyksestä, turhautumisesta ja epäluottamuksesta, jota suuri osa
kansasta kokeen koskien Euroopan asioita, erityisesti tällä hetkellä, kun maa on ahdingossa ja
taloudellisessa umpikujassa
- riski tutkintojen “hajoamisesta”, ja että ne pirstoutuvat hajanaisiksi ja keskenään ristiriidassa
olevaksi tiedoksi, taidoiksi tai osaamiseksi
- tutkintojen laadukkuuden paine, erityisesti talouselämässä, joka ei vastaa työpaikkoihin ja
työllisyyteen
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-

moniselitteisyys, joka koskee termiä “oppimistulos”, lisää analyysejä ja tarkempia kuvauksia
siitä, mitä “oppimistulos” merkitsee tietoyhteiskunnassa ja erityisesti Kreikan yhteiskunnassa
vaara läpinäkyvyyden puuttumisesta sertifioinnissa ja oppimistulosten tunnustamisessa
pelko potentiaalisesti yksipuolisesta yksityisen sektorin hegemoniasta taloudessa; tutkintojen
sertifioinnin alue ilman valtion valvontaa ja yleisen edun varmistamista
tutkintojen arvon aleneminen ja järjetön määrättyjen sertifiointien tavoittelemisen paisuminen
yhdistettynä sertifiointiteollisuuden luomiseen
näkyvä työvoiman liikkuvuus: miten parantaa työvoiman liikkuvuutta heikommassa asemassa
olevien ja ammatillista ja yhteiskunnallista liikkuvuutta kipeästi tarvitsevien keskuudessa
työllisyyttä vahvistavat politiikat (alakohtainen, paikallinen, alueellinen ja kansallinen)
ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen avulla
tarve vahvistaa työvoimaa ja erityisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti heikompia.

Edellä mainitut seikat johdattavat johtopäätökseen, että poliittisten ja yhteiskunnallisten strategioiden
ja sopimusten yhdentymistä tarvitaan ja erityisesti: laajempaa levitystä, viestintää ja tietoa
yhteiskunnalle koskien eurooppalaista koulutuspolitiikkaa ja sen työkaluja, vahvempaa linkittämistä
formaalin ja epävirallisen koulutuksen sekä oppimisen perustavanlaatuisten kysymysten eurooppalaisiin
välineisiin, näiden välineiden käyttämistä koulutuksellisen tasa-arvon osoittamisessa, mikä heijastuu
suoraan työelämään ja lisäksi rakenteellisen yhteyden vahvistaminen ammatillisen koulutuksen ja
työllisyyden ja työmarkkinoiden välillä. (Kansallinen raportti ammattikoulutuksen vallitsevasta
tilanteesta painottaen politiikoita, joita on kehitetty eurooppalaisen ECVET-järjestelmän mukaisesti).

3.3.1 Tapaustutkimus Kreikassa
Kreikassa ei ollut vuoteen 2011 mennessä tuloskeskeisiä standardeja eikä saatavilla tietoja ECVETopintopistejärjestelmän luomisesta. (ECVET-maaraportti 2011).
Tästä huolimatta käynnissä olevat ECVET-projektit osoittivat jatkuvasti, että tähän haasteeseen
kannattaisi vastata. Valtion opintotukikeskus (IKY), joka toimii Kreikassa elinikäisen oppimisen
ohjelman kansallisena toimistona, toteutti ja koordinoi “ECVET-asiantuntijoiden kansallisen ryhmän”
Kreikan opetus- ja uskontoasiainministeriön alaisuudessa. Euroopan komissio on rahoittanut
toimintaa avustussopimuksen puitteissa, jonka on allekirjoittanut Koulutuksen, audiovisuaalisen alan
ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) sekä Valtion opintotukikeskus (IKY). ECVET-asiantuntijoiden
rooli keskittyi seuraaviin toimiin:
- tutkia ammatillisen koulutuksen suunnittelijoiden ja tarjoajien kypsyyttä ja valmiutta tunnustaa
ja ymmärtää ECVETin tärkeys ja sitoutua siihen käytännössä
- antaa koulutusta ja neuvontaa omilla asiantuntija-aloillaan ammatillisten oppilaitosten,
ammattikoulujen ja yritysten henkilöstölle
- Euroopan tasolla liikkuvuusohjelmien puitteissa saatujen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen
oppiminen
- tietoisuuden lisääminen ECVETin tuomasta lisäarvosta sekä mahdollistaa sen käyttöönoton
moninkertaistuminen
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-

osallistuminen kansallisen tai alueellisen tason eri toimijoiden verkoston kehittämiseen ECVETjärjestelmän käytännön toteuttamiseksi.

Toiminta alkoi syyskuussa 2012 ja kesti joulukuuhun 2013. Sen päättymistä ilmensi temaattisen
seminaarin "ECVETin toimeenpano Kreikassa: Haasteet ja mahdollisuudet" järjestäminen, joka
pidettiin 9.12.2013 Ateenassa, Kreikassa. («Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων ΕCVET στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», haettu osoitteesta:
https://www.coopcampus.eu/News/Implementing-ECVET-in-Greece-Challenges-and-Opportunities)

3.4 ECVET YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ammattikoulutuksen katsotaan olevan sopiva vaihtoehto vanhemmille
ammattilaisille siirtyä eri työvoimasektoreilta samalla oppien tarvittavia perustaitoja. Samanaikaisesti
se tukee myös henkilöitä, jotka voivat aluksi valita muita kuin perinteisiä koulutuksen muotoja ja
myöhemmin ilmoittautua perinteisempään korkeakouluopetukseen kuten korkeakoulussa
suoritettavaan tutkintoon. Tästä syystä ammatillinen koulutus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa
hyvin joustavaa käytännön taitojen harjoittamisessa ja ei-valmistuneiden haasteisiin
valmistautumiseksi.
Tämän joustavuuden seurauksena ammatillisen koulutuksen arvosanat perustuvat yksikkökohtaiseen
järjestelmään, joka kattaa koko maan ammatillisen koulutuksen ja jonka kriteerit on määritelty
kansallisissa ammatillisissa kelpoisuusehdoissa (NVQ), joihin joskus viitataan säänneltynä tutkintojen
viitekehyksenä (RQF) tai vaihtoehtoisesti tutkintojen ja opintosuoritusten viitekehyksenä (QCF).
Useat raportit ovat korostaneet sen merkitystä, että Yhdistyneet kuningaskunnat rakentaa ammatillisen
koulutuksensa järjestelmän keskeisten elementtien varaan. Olennaisia näille elementeille ovat
seuraavat kolme ominaispiirrettä:
- pätevyyden käsite, arvointikriteerit oppimistuloksille
- arviointiyksikköjen käyttö – melkein kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan tutkinnot ovat
modulaarisia tarjoamisen ja arvioinnin osalta – mikä luo joustavuutta oppijoille, kouluttajille ja
rahoituskumppaneille
- opetustarjonnan monimuotoisuus ja uskomus, että koulutuksen tarjonnan tulee sopeutua
paikallisiin olosuhteisiin (taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin) sekä erityisesti yksiöiden tarpeisiin.
NVQ:n yksikköpohjaiset arvosanat tekevät sen siirtämisestä ECVETiin suhteellisen yksinkertaista ja
suoraviivaista. Huolimatta siitä tosiasiasta, että monet sidosryhmät Yhdistyneessä kuningaskunnassa
eivät ole perehtyneitä ECVET-järjestelmään, koska tutkintoja pidetään kansallisina, sellaiset yksityiset
yritykset kuten ECCTIS siirtävät NVQ-tutkintoja ammatillisiksi tutkinnoiksi. Lisäksi ECCTISillä on
kumppanuus Yhdistyneen kuningaskunnan NARIC-verkoston kanssa, joka muuntaa arvosanat
eurooppalaisten kurssien ja tutkintojen mukaisesti ja siten tukee työvoiman liikkuvuutta ammatillisessa
koulutuksessa kaikkialla Euroopassa.
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Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan ammatillisen koulutuksen järjestelmä vaikuttaa hyvin
yhteensopivalta ECVETin kanssa, on tärkeää ottaa seuraavat seikat huomioon:
- myöntävät tahot ovat riippumattomia ja yksityisomisteisia organisaatioita, jolloin yksiköt ovat
niiden immateriaalista omaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että myöntävät tahot voivat olla
haluttomia jakamaan yksikköjensä eritelmiä tai luokittelun kriteereitä. Näistä huolenaiheista
huolimatta ECVETin toteutus ei ole vielä tässä vaiheessa, ja myöntävät tahot voivat nähdä, mitä
hyötyjä ne saavat, jos niiden yksiköt tunnustetaan kansainvälisesti, mikä edistää ECVETin
käyttöönottoa maassa
- laadunvarmistus nojaa vahvasti englantilaisiin standardeihin, ja tästä syystä ainoastaan silloin,
jos tutkinto tai yksikkö on hyväksytty sen laadunsiirron mukaisesti, on ne mahdollista siirtää
englantilaiseen koulutukseen. Esimerkiksi Skotlannilla on erillinen ammatillisen koulutuksen
arvostelujärjestelmä SVQ, mutta koska se on arvioitu englantilaisten standardien mukaan, se on
helposti siirrettävissä NVQ:hun. Taulukossa 1. verrataan skotlantilaisia tutkintoja englantilaisiin
ja taulukossa 2. esitetään, miten englantilainen, skotlantilainen ja eurooppalainen
ammattitutkinto voidaan siirtää.
Kuten aiemmin on mainittu, tutkintojen viitekehys ja ohjelmat Skotlannissa eroavat muusta
Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Skotlantilainen pisteiden ja tutkintojen viitekehys tarjoaa laajasti
akateemisia ja ammatillisia kursseja ja tutkintoja, jotka kattavat satoja aiheita kaiken ikäisille oppijoille.
Toisen asteen kouluissa 15–16-vuotiaat opiskelijat suorittavat yleensä vakio-opinnot, mutta jotkut
suorittavat nyt saatavilla olevia kansallisia tutkintoja, jotka ovat toisen asteen oppilaitoksissa
keskitasolla 1 tai 2. 17–18-vuotiaat seuraavat kansallisia tutkintokursseja yhdellä viidestä tasosta
valmennustasolta edistyneeseen.
Opiskelija voi aloittaa sillä tasolla, joka sopii parhaiten hänen kykyihinsä, ja hän voi edetä seuraavalle
tasolle. Jokainen yksikkö lasketaan tutkinnoksi, mikä antaa opiskelijoille, jotka eivät läpäise koko
oppijaksoa, suoritukset niistä yksiköistä, jotka he ovat menestyksekkäästi saavuttaneet.
Ylempiä ja edistyneiden tasoja voidaan hyödyntää korkeakoulutukseen tai työhön pääsemiseksi.
Kansallisia tutkintokursseja tarjotaan myös jatkokoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Skotlantilaisilla
oppilaitoksilla on merkittävä rooli korkeakoulutuksessa, koska niillä on laajoja ohjelmia tasoilla 4 ja 5,
joista opiskelijat voivat edetä korkeakouluopintojen toiseen ja kolmanteen vuoteen.
Vuonna 2011 kansalliset ammatilliset kelpoisuusehdot siirrettiin kansallisesta tutkintojen
viitekehyksestä (NQF) tutkintojen ja opintosuoritusten viitekehykseen (QCF). Tämä mahdollisti kaikkien
tutkintojen (sisältäen ammatilliset ja akateemiset tutkinnot), jotka on saavutettu kaikkialla Englannissa,
Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa perustumisen samaan yhteiseen arvotukseen, QCF-pisteisiin ja
saavutustasoihin.
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Taulukko 1. Englannin ja Walesin kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen vertailu.
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Taulukko 2. Yhdistyneen kuningaskunnan viitekehys verrattuna EQF:ään.
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3.4.1 Tapaustutkimukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Tapaustutkimus 1: Ecorys UK
Ecorys UK on johtava kansainvälinen liikkeenjohdon konsultti, joka toimittaa innovatiivisia ratkaisuja
tutkimukseen ja koulutukseen, viestintään ja ohjelmanhallintapalveluihin suurelle joukolle julkisia ja
yksityisiä organisaatioita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. Vuonna 2018 se sai
toimeksiannon komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolta (DG EMPL) toteuttaa
kampanjastrategian ja viestintätyökalut Euroopan ammattitaitoviikolle (EVSW).
EVSW 2018 käsitti pääviikon tapahtumia ja aktiviteetteja Wienissä 5.–9.11. pitäen sisällään
lehdistötilaisuuden, konferensseja, työpajoja sekä palkintojenjakotilaisuuden, sen lisäksi järjestettiin
laajasti tapahtumia ympäri vuoden.
Projektin tavoitteena oli esitellä, mitä mahdollisuuksia ammattikoulutus voi tarjota, saada yritykset
ymmärtämään, miten paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia saadaan investoimalla henkilöresursseihin
nuorten peruskoulutukseen sekä aikuisten täydennys- ja uudelleenkoulutukseen.
Kampanja koski ensisijaisesti käsitysten muuttamista kolmen päätavoitteen kautta:
1. Lisätä tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja korostaa sen mahdollisuuksia
2. Muuttaa kohderyhmän käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta
3. Työnantajien ja yritysten sitouttaminen kohdennettaessa aikuisopiskelijoihin.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskityttiin ensisijaisesti tavoittamaan eurooppalaisia perus- ja
jatkokoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen sidosryhmiä. Toiseksi kampanja oli suunnattu laajemmalle
yleisölle kannustaen ilmoittautumaan ja osallistumaan tapahtumiin.
Tapaustutkimus 2: Projekti: ECVET luoville aloille
PERUSTEET
ECVET luoville aloille (EfCI) -projektin päätavoite oli kehittää luovien alojen tutkintoja ja
opetussuunnitelmia, erityisesti keskittyen ECVET-lähestymistavan kehittämiseen ja integroimiseen
olemassa oleviin tutkintoihin – tason 3 luovien alojen yrittäjyys, jonka on akkreditoinut Learning
Resource Network -elin.
PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
EfCI-projektin päätavoitteet olivat:
1. käyttää ECVET-lähestymistapaa tason 3 Yhteisöyrittäjyys luovilla aloilla -tutkinnon mukauttamiseen
ja mahdollistaa sen tarjoamisen ja tunnustamisen laajemmassa joukossa Euroopan maita
2. parantaa nykyistä tutkintoa kehittämällä ja integroimalla “luovat alat Euroopassa” -lisäyksiköitä
(suhteessa kaikkiin partnerimaihin)
3. luoda täysi ECVET-toiminnallisuus opintosuoritusten siirtämiseen oppijoiden ja työmarkkinoiden
liikkuvuuden helpottamiseksi.
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KOHDERYHMÄT
Projektin ensisijaiset kohderyhmät olivat:
- aktiivisesti luovilla aloilla toimivat ammatilliset oppilaitokset, erityisesti ne, jotka ovat
kiinnostuneita kehittämään yrittäjyyteen ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää erityistä
koulutusta ja/tai tukemaan alan ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä
- ammatillisen koulutuksen oppijat, jotka ovat kiinnostuneita urasta luovilla aloilla, joiden
oletetaan olevan 19–24-vuotiaita ja joilla oletetaan olevan taloudellisia ja koulutuksellisia
esteitä saavuttaa työmarkkinoita valitsemallaan alalla
- EU:n ammatillisen koulutuksen tuki ja vastaavat kansalliset, alueelliset ja sektoraaliset
tutkintojen viitekehykset osallistuvissa jäsenvaltioissa.
PROJEKTIN TOIMENPITEET
Projektin kumppaneina oli ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia Irlannista, Italiasta, Puolasta,
Espanjasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja projektin toimenpiteet pitivät sisällään joukon toimia
ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittämien tukemiseksi luovilla aloilla kansallisella ja Euroopan
tasolla. Partnerit Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Irlannista – Capacity London and Capacity Ireland
– olivat jo Learning Resourse Network -elimen akkreditoimia antamaan tutkinnon, mutta projekti tuki
muita partnereita – MateraHub, Studio Inneo and 3Si – saavuttamaan akkreditoinnin tutkinnon
antamiseen, ja tämän ansioista tutkinto tuli saataville Italiassa, Puolassa ja Espanjassa ensimmäistä
kertaa.
EfCI-projektikumppanuus toimi yhdessä Learning Resource Network -elimen kanssa tutkinnon
kansainvälistämiseksi luomalla uuden “luovat alat Euroopassa” -yksikön, joka voidaan lisätä olemassa
oleviin tutkintoihin. Näissä yksiköissä otetaan huomioon Euroopan tason näkökulmat ja keskitytään
luovien alojen nykytilaan ja kehittymiseen osallistuvissa jäsenvaltioissa, tunnistetaan tärkeimmät
nykyiset sektorit ja alueet tulevalle kasvulle sekä tarkastellaan sektorin perinteitä ja historiallista
kehittymistä kussakin maassa. Näissä yksiköissä tarkastellaan ja analysoidaan luovien alojen,
yrittäjyyden ja yritystoiminnan aloittamisen keskeisiä sääntely-, oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä
asianosaisissa partnerimaissa.
Lisätietoa ECVETin käyttöönottamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa:
- Ante, C., 2016. The Europeanisation of Vocational Education and Training. Springer International
Publishing
- http://www.ecctis.co.uk/ecvet/What%20is%20ecvet.aspx
- https://www.naric.org.uk/About%20Us.aspx
- More information about Ecorys EVSW: https://www.ecorys.com/united-kingdom/ourwork/european-vocational-skills-week
- More
information
for
ECVET
for
the
Creative
Industries:
https://www.creativeindustriesproject.eu, https://www.creativeindustriesproject.eu/about/
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3.5 ECVET PUOLASSA
3.5.1 Tapaustutkimukset Puolassa

Tapaustutkimus 1.
Pehmeät taidot kansainvälisessä ammatillisessa koulutuksessa – esimerkkinä opetusteknologia
(EDTECH)
Seuraavassa esitellään kansainvälistymismalli, ainutlaatuinen ja innovatiivinen opetussuunnitelma, joka
on kehitetty opetusteknologian koulutukseen sekä markkinoiden tarpeesta. Innovatiivinen
opetussuunnitelma painottaa yhtä paljon kovien ja pehmeiden taitojen kehittymistä.
Kirjoittaja: Monika Tomczyk
Liiketoiminnan yhdentymisen edistäminen yhteisen ammatillisen koulutuksen kautta (BBVET) on
tutkimus- ja kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli vahvistaa ammatillisen koulutuksen
kansainvälistymistä Itämeren alueella.
Projektia rahoitettiin INTERREG South Baltic -ohjelmasta ja se kytkeytyi Euroopan Unionin Itämeristrategiaan.
Etelä-Itämeri
on
alueidenvälinen
työmarkkina-alue
kansainväliselle
liiketoimintayhteistyölle, jolla on mahdollisuus saada uutta ammattitaitoista ja pätevää työvoimaa.
BBVETin “kansainvälinen koulutusvuosi” on kymmenen kuukautta kestävä ohjelma, joka tarjosi
yrityksille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan motivoituneiden nuorten kanssa viidestä maasta
opetusteknologian sektorilla, mukana oli 40 opiskelijaa viidestä maasta: Tanskasta, Saksasta, Liettuasta,
Puolasta ja Ruotsista.
BBVET-projekti oli eräänlainen ammatillisen liikkuvuuden toimija, joka tuki ulkomailla olemista kaikissa
kolmessa vaiheessa: valmistelu, toteutus ja seuranta – ei vain hallinnollisesti vaan myös taloudellisesti.
BBVET tarjosi yhteistyöalustan opiskelijoille, potentiaalisille työntekijöille ja -antajille. Alusta oli linkki
opiskelijoiden ja työmarkkinoiden välillä – se tarjosi nykyistä koulutusta ja oppisopimuskoulutusta
räätälöitynä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Vuosina 2017–2019 BBVET-konsortio keskittyi modulaarisen alueidenvälisen ammatillisen koulutuksen
kehittämiseen Etelä-Itämeren alueella. Tavoitteena oli kehittää koulutusohjelma, jossa toisaalta
otettaisiin huomioon ammatillisen koulutuksen rakenteiden jatkuvuus opetusteknologian sektorilla ja
toisaalta luotaisiin ainutlaatuinen alueidenvälinen koulutusjärjestelmä hyödyntäen alueen erityisyyttä
kansainvälisesti. Tammikuusta 2018 lähtien testattiin kansainvälistä ammatillisen koulutuksen
ohjelmaa. Testivaihe oli avoinna nuorille henkilöille, joiden ikä oli 18–35 vuotta. Mukana oli seitsemän
opiskelijaa Puolasta.
BBVETissä viitattiin malliin, joka perustuu projektin elinkaaren hallinnan metodologiaan (PCM), joka
koostuu koulutusohjelman kahdeksasta toteutusvaiheesta:
 vaihe 1: markkinointi ja osallistujien rekrytointi viidessä projektissa mukana olevassa maassa

79








vaihe 2: osallistujien yksilöllisten koulutustavoitteiden määrittäminen
vaihe 3: räätälöinti vastaamaan yksilöllisiä tarpeita valitsemalla sopivat yritykset sekä niiden
tarkastelu suhteessa koulutuksen aiheisiin
vaihe 4: päällekkäinen vaiheiden 5, 6 ja 7 kanssa, henkilökohtainen valmennus, eli seurataan ja
vahvistetaan kehitysprosessia sekä uusien pätevyyksien saavuttamista koulutuksen ja
työharjoittelun aikana
vaiheet 5, 6, 7: kuvaavat koulutuksen vaiheita, joita seuraa vaihe 8: saavutettujen indikaattorien
validointi
projektisykli:
marketing

individual
educational goals
of the candidates

validation

tailoring to
individual needs

RECAP

internships

individual coaching

coaching in 4
countries

BBVET-opiskelijoilla oli pääsy virtuaalialustalle, johon he voivat tallentaa tietojaan: oppikirjoista,
ohjeista, tehtävistä, oppimissuunnitelmista, henkilökohtaisesta valmennuksesta, testeistä ja kokeista
sekä videoista ja kontakteista, sekä käyttää niitä sopivissa tilanteissa.
Alustan luomisessa hyödynnettiin H. Gardnerin teoriaa seisemästä älykkyyden muodosta (+1) ja
erilaisista oppimistyyleistä, joita opiskelijat suosivat.
Näitä ovat:
 kielellinen älykkyys – opiskelijat hankkivat tietoa lukemalla, kirjoittamalla ja pelaamalla sanallisia
pelejä
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loogis-matemaattinen älykkyys – opiskelijat keskittyvät enemmän järjestelmiin ja lukuihin, he
kokeilevat mielellään ja esittävät kysymyksiä
 luonnon ymmärtämisen kyky – opiskelijat tunnistavat ja osaavat luokitella heitä ympäröivää
maailmaa ja löytää malleja ja yhteyksiä
 visuaalis-avaruudellinen älykkyys – opiskelijat, joka pitävät taiteesta, lukevat karttoja ja kaavioita
ja ajattelevat kuvien avulla
 kehollis-kinesteettinen älykkyys – opiskelijat käsittelevät tietoa fyysisten tuntemustensa kautta
ja kokevat ympäristöään
 musikaalinen älykkyys – opiskelijat ovat herkkiä ympäristönsä äänille ja kuuntelevat mielellään
musiikkia samalla kun opiskelevat tai lukevat
 intrapsyykkinen älykkyys – opiskelijat ovat itsevarmoja ja itsenäisiä
 interpsyyykkinen älykkyys – opiskelijat ottavat mielellään kontaktia muihin, heillä on useita
ystäviä ja he osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan. He kehittyvät ja oppivat paremmin
ryhmässä.
Kun opiskelijoiden erilaiset älykkyys- ja oppimistyypit pidetään mielessä, on mahdollista valita oikeat
tekniikat, joiden avulla opiskelu nopeutuu ja on menestyksekästä.
BBVET-projektissa saatujen kokemusten perusteella voidaan suositella seuraavia elementtejä modernin
ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen:
- kokopäiväistä opetusta vahvistetaan informaatioteknologiaan perustuvalla virtuaalisella
oppimisalustalla – pääsy on riippumatonta ajasta, paikasta ja oppimisen nopeudesta
- yksilöllinen sopivuus, mikä takaa optimaaliset oppimistulokset ja johtaa keskimääräistä paljon
parempiin tuloksiin
- valmennus, henkilökohtainen palaute ja toimintasuunnitelmat takaavat koulutuksen
edistymisen seuraamisen
- kehitetään pehmeitä taitoja ja sopeutumista erilaisiin töihin yrityksissä.
Lähde: Kompetencje miękkie w międzynarodowym kształceniu zawodowym na przykładzie szkolenia
EDTECH / Soft skills in the International Vocational Education – an example of EDTECH, by Monika
Tomczyk, haettavissa osoitteesta: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kreatywnosc_ONLINE.pdf
Tapaustutkimus 2.
Maa:

Puola

Luokka:

Ammatillisen koulutuksen tutkinnot

Parhaan käytännön nimi:

Ammatillisten koulutusten kurssien tietokanta (Baza
Usług Rozwojowych (BUR))
Organisaation nimi:
Puolan yrityskehitysvirasto
(PARP), Puolan
talousministeriö
Parhaan
käytännön
lyhyt Miksi?
yhteenveto/kuvaus (korkeintaan 100
sanaa)
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Puola on harjoittanut laajaa ammatillisen koulutuksen
uudistusta joulukuusta 2016 lähtien, ja on nähtävissä
parannusta
ammatillisesta
koulutuksesta
valmistuneiden työllistettävyydessä. Uudistus sisältää
muutoksia ammatillisen koulutuksen reitteihin,
opetussuunnitelmiin,
rahoitusjärjestelmään
sekä
työnantajien vahvemman osallistumisen.
Mitä?
Tietokanta on ammatillisen koulutuksen kurssien
virallinen tietokanta. Sen on luonut Puolan
yrityskehitysvirasto keskeisenä toimenpiteenä osana
kansallista ammattikoulutuksen kehittämistä ja
strategiaa.
Miten se toimii
Tämä tietokanta esittää eri ammatillisen koulutuksen
kursseja eri sektoreille. Kaikki kurssit ovat
akkreditoitujen organisaatioiden tarjoamia osaamisen
ohjelmaneuvoston (Program Council on Competences)
mukaisesti.
Nämä
kurssit
ovat
valtion
yhteisrahoittamia.
Kurssit on jaettu seuraaviin luokkiin:
ekologia ja maatalous, rahoitus ja pankkitoiminta, IT ja
televiestintä, lääkintä ja kauneudenhoito, laki ja
hallinto, ajoluvat, henkilökohtainen kehittyminen
(psykologia ja pehmeät taidot), tekniset taidot, palvelut
ja markkinointi.
Alustalla on käytössä kurssien tarjoajien viiden tähden
luokitus sekä saatavilla valmentajaprofiilitietoja.
Koulutusohjelmasta, oppijan profiilista sekä taidoista ja
tutkinnoista (Integrated Qualifications Register, IQR)
sekä mahdollisesti tarvittavista todistuksista on
saatavilla selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus.
Oppija voi hakeutua kurssille suoraan alustan kautta.
Joitakin esimerkkejä kurssitarjonnasta eri aloille:
Ekologia ja maataloussektori:
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Jätteet yrityksissä – lainsäädännön vaatimukset,
viimeisimmät muutokset, rekisterit, raportointi,
jätehuolto käytännössä.
Tekninen sektori:
Laaja tarjonta kursseja ammatillisten ja erityisten
taitojen kehittämiseen. Joitakin erityisaloja ovat:
automaatio ja robotiikka, rakentaminen, kemia,
elektroniikka ja sähkötekniikka, energia, kaasu,
geodesia ja kartografia, hydrauliikka, mekaniikka ja
mekatroniikka, metallurgia ja hitsaus, paperinvalmistus
ja painaminen sekä lasikuitu.
Alusta on myös yhdistetty yrittäjyyden kehittämiseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön Innovation Manager
Academy -ohjelman ansiosta. Ohjelma tarjoaa
valmennusta yrittäjille, uusia taitoja ja osaamista
henkilöstölle sekä verkostolle.
Tavoite:
työntekijän
osaamisen
lisääminen
innovaatioiden luomisessa ja toteuttamisessa.
Katso video: www.parp.gov.pl/ami
Katso video:
https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&fe
ature=youtu.be
Parhaan käytännön päämäärä/t suhteessa Alustan yleisenä tavoitteena on rakentaa ammatilliseen
koulutukseen läpinäkyvä ja laadukas palvelu.
ammatilliseen koulutukseen
Palvelun tarkoituksena on tarjota osaamisen
kehittymistä
työmarkkinoiden
tarpeiden
ja
ammatillisen koulutuksen strategian mukaisesti.
Järjestelmä
edistää
ammatillisen
koulutuksen
kehittymistä ja kannustaa työntekijöitä ja yrittäjiä
investoimaan ammatilliseen koulutukseen.
Lisälukemisto/suorat linkit parhaaseen https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
käytäntöön
(verkkosivu,
kirjat, https://www.facebook.com/parpgovpl/
aikakauslehdet, artikkelit)
https://www.youtube.com/user/parpgovpl
https://twitter.com/parpgovpl
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Liite 1.
Esimerkkejä ECVET-asiakirjoista, joita Informamentis Europa on käyttänyt Erasmus+ KA1 VET projekteissa
Informamentis Europa on vuodesta 2015 lähtien kerännyt kokemusta ECVETin käytöstä seuraavissa
Erasmus+ Plus KA1 VET -projekteissa:
- “Trend EU” 2018-1-IT01-Ka102-006405
- “Fashion International Internship” 2016-1-IT01-KA102-004987
- “FIVET” 2015-1-IT-KA102-004391
- “SAVE” 2015-1-IT01-KA102-004384.
Alla on esitetty joitakin esimerkkejä tärkeimmistä käytetyistä ECVET-asiakirjoista, joiden kansallinen
toimisto on katsonut olevan oikeita ja tehokkaita projektien ja niiden tulosten arvioinnissa.
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Liite 2.
Sanasto29
Mitä tarkoittaa …
Oppimistulosten arviointi*

Metodit ja prosessit, jotka on luotu osoittamaan laajuutta, jolla oppija on
saavuttanut tiettyä tietoa, taitoa ja osaamista.

Osaaminen**

Osoitetty kyky käyttää tietoa, taitoja ja henkilökohtaista, sosiaalista ja/tai
metodologista taitavuutta työssä tai opiskelutilanteessa tai osana ammatillista ja
henkilökohtaista kehittymistä.

Toimivaltainen laitos*

Laitos, joka on vastuussa tutkintojen suunnittelusta ja antamisesta tai yksikköjen
tunnustamisesta tai muista ECVET-toimenpiteistä kuten ECVET-pisteiden
jakamisesta tutkintoihin ja yksikköihin, arvioinnista, oppimistulosten
validoinnista ja tunnustamisesta mukana olevien maiden sääntöjen ja
käytäntöjen mukaisesti.

Pisteiden kertyminen

Prosessi, jossa oppijat voivat saavuttaa tutkintoja asteittain peräkkäin arvoitujen
oppimistulosten kautta.

Oppimistulospisteet*

Koskee henkilön oppimistuloksia, jotka on arvioitu ja jotka muodostavat
tutkinnon tai jotka voidaan siirtää toiseen ohjelmaan tai tutkintoon.

Pisteiden siirto

Prosessi, jossa saavutetut oppimistulokset voidaan ottaa huomioon eri
kontekstissa kuin missä ne on saavutettu. Pisteiden siirto perustuu arviointi-,
validointi- ja tunnustamisprosesseihin.

ECVET-pisteet*

Oppimistulosten yleisen painoarvon numeerinen esitys osana tutkintoa sekä
yksikköjen suhteellinen painoarvo suhteessa tutkintoon.

Formaali oppiminen***

Oppimista, joka tapahtuu järjestetyssä ja strukturoidussa ympäristössä
(esimerkiksi koulutuslaitoksessa tai osana työtä) ja on yksiselitteisesti määritelty
oppimisena (suhteessa tavoitteisiin ja aikaresursseihin). Formaali oppiminen on
oppijan näkökulmasta tavoitteellista ja johtaa tavallisesti validointiin ja
sertifiointiin.

Osaaminen (tiedot)**

Tulos tiedon omaksumisesta oppimisessa. Osaaminen muodostuu työ- tai
opintojen alaan liittyvistä faktoista, periaatteista, teorioista ja käytännöistä.

Opintosopimus

Henkilökohtainen asiakirja, jossa määritellään tietyn liikkuvuusjakson ehdot. Se
määrittelee, tietyn oppijan kohdalla, mitä oppimistuloksia hänen tulisi saavuttaa
ja miten ne arvioidaan, validoidaan ja tunnustetaan.

Oppimistulokset*

Lausunto siitä, mitä oppija tietää, ymmärtää ja voi tehdä oppimisprosessin jälkeen
kuvattuna tietoina, taitoina ja osaamisena.

Koulutusohjelma***

Luettelo toimenpiteitä, sisältöä ja/tai metodeja koulutustavoitteiden
saavuttamiseksi (tiedon, taitojen ja/tai osaamisen hankkiminen), joka on
järjestetty loogisesti tiettynä aikana.

Yhteistyösopimus

Toimivaltaisten laitosten välinen sopimus, jossa määritellään pisteiden siirron ja
kertymisen kehys. Asiakirja muodollistaa ECVET-kumppanuuden osoittaen
keskinäisen hyväksymisen koskien asemaa ja menettelyjä mukana olevissa
toimivaltaisissa laitoksissa. Lisäksi se luo kumppanuuden yhteistyön menettelyt.
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Epävirallinen oppiminen ja
arkioppiminen****

Muodollinen koulutus ei ole koulutuslaitoksen tarjoamaa, ja se ei tyypillisesti
johda sertifiointiin. Tästä huolimatta se on oppijan näkökulmasta katsottuna
tavoitteellista ja siinä on strukturoidut tavoitteet, aikataulu ja tuki.
Arkioppiminen perustuu oppimiseen, joka on tulosta päivittäisistä toimista, jotka
liittyvät työhön, perhe-elämään tai vapaa-aikaan. Se ei ole strukturoitua eikä
useinkaan johda sertifiointiin. Useimmissa tapauksissa se on oppijan
näkökulmasta katsottuna ei-tavoitteellista.

Tutkinto*

Arvioinnin ja validoinnin muodollinen tulos, joka saadaan, kun toimivaltainen
laitos määrittelee, että oppija on saavuttanut oppimista tietyn standardin
mukaisesti.

(Kansallinen) tutkintojärjestelmä**

Kaikki jäsenvaltioiden toimet liittyen oppimisen tunnustamiseen ja muihin
mekanismeihin,
jotka
liittävät
koulutuksen
työelämään
ja
kansalaisyhteiskuntaan. Tämä pitää sisällään institutionaaliset sopimukset ja
prosessit liittyen laadunvarmistukseen, arviontiin ja tutkintojen antamiseen.
Kansallinen tutkintojärjestelmä voi koostua useasta ala-järjestelmästä ja sisältää
kansallisen tutkintojen viitekehyksen.

(Kansallinen) tutkintojen
viitekehys**

Tutkintojen luokittelun instrumentti, tietyntasoiselle oppimiselle määriteltyjen
kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on integroida ja koordinoida kansallisia
tutkintojen ala-järjestelmiä ja parantaa tutkintojen läpinäkyvyyttä,
saavutettavuutta, edistymistä ja laatua suhteessa työelämään ja
kansalaisyhteiskuntaan.

Oppimistulosten tunnustaminen*

Prosessi, jossa virallisesti annetaan saavutetut oppimistulokset yksikköjä tai
tutkintoja antamalla.

Taidot**

Kyky soveltaa tietoa ja käyttää osaamista tehtävien loppuunsaattamiseksi tai
ongelmien ratkaisemiseksi.

Henkilökohtainen opintorekisteriote

Asiakirja, joka sisältää tietoa pisteistä (myönteisesti arvioidut oppimistulokset,
jotka oppija on saavuttanut). Se on hänen oppimissaavutuksiensa rekisteri.

Oppimistulosyksikkö*

Tutkinnon osa, joka muodostuu johdonmukaisesta tietojen, taitojen ja osaamisen
kokonaisuudesta, joka voidaan arvioida ja validoida.

Oppimistulosten validointi*

Prosessi, jossa varmennetaan, että tietyt oppijan saavuttamat oppimistulokset
vastaavat niiden tiettyjen tulosten kanssa, joita vaaditaan yksiköltä tai
tutkinnolta.

Ammatillisen koulutuksen
tarjoaja***

Mikä tahansa organisaatio tai yksittäinen taho, joka tarjoaa koulutusta.
Koulutuksen tarjoajat voivat olla organisaatioita, jotka on erityisesti perustettu
tätä varten, tai ne voivat olla muita kuten työnantajia, jotka tarjoavat koulutusta
osana liiketoimintaansa. Koulutuksen tarjoajat pitävät sisällään myös yksittäisiä
tahoja, jotka tarjoavat koulutuspalveluja.

* Määritelmä otettu käyttöön osana ECVET-suositusta
** Määritelmä otettu käyttöön osana EQF-suositusta
*** Määritelmän lähde: Cedefop (2008) Euroopan koulutuspolitiikan terminologia. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen
virallisten julkaisujen toimisto30
**** Määritelmä on peräisin Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivulta koskien epävirallista oppimista ja
arkioppimista

30
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