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Työssä tutkitaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen Eurooppalaista opinto-

suoritusten siirtojärjestelmää ECVET:iä. Päätavoitteena on löytää suurimmat jär-

jestelmän kehityskohteet ja keinot siihen koko Euroopan tasolla. Kehityskohteet 

selvitetään asiantuntijoiden lähettämien kyselylomakkeiden perusteella sekä ana-

lysoidaan keinot kehittää järjestelmää eteenpäin tulevaisuudessa. Suurimpia on-

gelmia ovat maiden erilaiset lähtökohdat lähteä kehittämään ECVET:iä, koska 

jokaisella maalla on erilaiset ammattikoulutusjärjestelmät, tavat arvioida ja tun-

nustaa oppimista. Tarvitaan yhtenäinen näkemys ja työkalut arvioida oppimista. 

Jokaisen maan tulisi myös ymmärtää ja kehittää Euroopan tutkintojen viitekehyk-

set (EQF) samalle tasolle jotta ne olisivat vertailukelpoisia keskenään.   
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This paper examines the secondary vocational education in European credit trans-

fer system ECVET. The aim is to find the greatest problems and the means for 

development for the system in the whole Europe. Development targets are unrav-

eled by experts’ sent enquiries and analyzed on the basis of the means to develop 

the system further in the future. The main problems are the countries' different 

starting points to develop ECVET, because each country has different training 

systems, ways to assess and recognize learning. There is need for a coherent vi-

sion and the tools to assess learning. Each country should understand and develop 

the European Qualifications Framework (EQF) to the same level so that they are 

comparable. 
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ALKUSANAT 

 

Työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan koulutusohjel-

man informaatioverkostojen opintoihin. Projekti tehtiin osana Päijät-Hämeen 

Koulutuskonsernin Koulutuskeskus Salpauksen kansainvälistä Leonardo da Vinci 

hankkeen ECVET- projektia. Kiitän työkavereitani, vanhoja koulukavereitani, 

henkilöitä jotka olivat mukana projektissa sekä kysymyslomakkeisiin vastanneita. 

Kiitän erityisesti rakasta vaimoani ja perhettäni tuesta. Ilman heidän kannustus-

taan työ ei olisi valmistunut. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia toisen asteen ammatillisen koulutuksen eu-

rooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmää ECVET:iä. Järjestelmä antaa ke-

hyksen tarkastella koulutuksen oppimistulosten siirtoa, helpottaa osaamisen tun-

nistamista ja tunnustamista, sekä kuinka voitaisiin kerätä opetussuunnitelmien 

mukaisia opintojen ja tutkinnon osia kansainvälisesti saatujen opintojen, työko-

kemuksen tai muiden opittujen asioiden avulla käyttäen ECVET- prosessia (Am-

matillisen koulutuksen eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä). Työn 

pääkysymys on: mitkä ovat ECVET:n suurimmat ongelmat ja miten sitä tulisi 

vielä kehittää sekä Euroopan että Suomen tasolla?  

 

Lisäksi tarkastellaan miten ECVET- työkalujen avulla suomalainen toisen asteen 

koulutuksenjärjestäjä voisi lähettää opiskelijansa suunnitelmallisesti ja hallitusti 

kansainväliseen vaihtoon. Tutkimustyö tehdään kvalitatiivisesti seminaarissa pi-

dettyjen eri maiden palaute- ja kehityskeskustelujen, sekä jokaisen projektihenki-

lön ja ECVET- asiantuntijan palauttaman kyselykaavakkeen (ECVET enquiry) 

(Liite 2) perusteella.  

 

Työ ei pohjaudu tarkemmin minkään ammattialan näkökantaan vaan pyritään tar-

kastelemaan ECVET:n kehittämistä koko ammattikoulutuksen kannalta. Joitain 

asioita otetaan kuitenkin esille ICT-alan kannalta, koska kyseinen ala tarvitsee 

myös käyttöönsä laadukkaan ja järjestelmällisen ECVET- järjestelmän. Kohdeop-

pilaitoksena työssä toimii Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Koulutuskeskus Sal-

paus. ECVET- järjestelmä tulee käyttöön oppilaitoksessa vuoden 2014 lopulla, 

joten työ on tämän vuoksi ajankohtainen. 

 

EQF (Euroopan tutkintojen viitekeys) ja NQF ovat Salpaukselle (Kansallinen tut-

kintojen viitekehys) tärkeitä asioita, koska niitä käytetään tällä hetkellä ja pyritään 

kehittämään entisestään. Nämä ovat isoja asiakokonaisuuksia juuri ECVET:n ke-

hittämisenkin kannalta, sillä ne liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa. Suomessa käyte-

tyt ECVET- prosessi- ja laatujärjestelmäkuvaukset esitellään työssä myöhemmin. 
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1.1 Tausta 

Työ sisältyy eurooppalaiseen hankkeeseen nimeltään ”Your ECVET”, joka on 

”Transfer of Innovation”- projekti sisältyen ”Life Long Learning Leonardo de 

Vinci”- ohjelmistoon. Hankkeeseen kuuluu 15 eri toimijaa kuudesta eri maasta. 

Hanke alkoi lokakuussa 2011 ja tämän työn vaihe keskittyi hankkeen loppuun 

sekä loppuseminaariin.   

 

Hankkeen päätavoite on kehittää jokaiselle EU-maalle oma ECVET- järjestelmä. 

Tarkoitus on myös saada selkeys kuinka opintopisteitä siirretään ja kuinka opin-

toihin saataisiin läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on myös saada selkeä yhteys ja lisätä 

yhteistyötä eri maiden välille. Aikaisemmin aihetta on testattu ja kokeiltu muun 

muassa Suomessa kolmessa FINECVET- ja Leonardo- projekteissa. Tarkoitukse-

na olisi, että ECVET otettaisiin käyttöön Suomessa vuoden 2014 aikana. (Kuva 

1.) (Opetus- ja kulttuuriministeriö ECVET-muistio, 2007).  

 

Kuva 1. ECVET- aikataulu (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 

2012, 4) 

 

Lisäksi työssä käydään läpi ja esitellään EQF (European Qualification Frame-

work, Euroopan tutkintojen viitekehys) ja NQF (National Qualifications Frame-

work, kansallinen tutkintojen viitekehys) viitekehyksiä jotka vahvasti liittyvät 

ECVET:iin.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Suurimmat kysymykset ja lähtökohdat ovat: kuinka ECVET- prosessia saataisiin 

käytettyä tehokkaasti eri maiden välillä sekä saavutettaisiin yhteinen näkökanta ja 

standardi eri maiden opintojen vertailuun sekä tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 

ECVET:n pääprosesseja on juuri tarkastella eri maiden opintokokonaisuuksien ja 

–osien yhteneväisyyksiä ja kuinka tehokkaasti niitä voitaisiin käyttää hyväksi 

opiskelijavaihtojen yhteydessä tai osaamisen tunnustamista tehtäessä.  

 

Työn tarkoituksena on myös tehdä tutuksi erilaisia kansainväliseen vaihtoon liit-

tyviä termejä ja siihen käytettyä ECVET- järjestelmää, joka on tämän työn tärkein 

osa-alue. Suurin tavoite on saada selkeitä tuloksia siitä, mitkä ovat ECVET:n tu-

levaisuuden tavoitteet ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää. Asiaa kartoitetaan 

projektihenkilöstöltä saatujen vastausten ja niistä analysoitavien tulosten perus-

teella. 

 

Siirtojärjestelmän päätavoitteena on saavuttaa ymmärrettävämpiä ja keskenään 

vertailtavampia opetussuunnitelmia, joka helpottaa oppilaita, opettajia, muita ope-

tushenkilöitä sekä päättäjiä. Näin myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja 

työssäoppimaan olisi helpompi lähteä. Järjestelmän avulla näitä saataisiin lisättyä 

entisestään, koska eri osapuolet tietäisivät tarkalleen kuinka vaihdossa suoritettuja 

opintoja voidaan hyödyntää osana oman maan tutkintoa. Tämä vaatii eri koulu-

tuksenjärjestäjien välille sopimuksia, tietoa toisen maan koulutuksesta ja työelä-

mästä sekä vaatii ja kasvattaa keskinäistä luottamusta. Työssä tarkasteltava pro-

jekti liittyy erityisesti näihin asioihin.  (Eurooppalainen ulottuvuus, 2013) 

 

Työssä sivuutetaan myös uutta kansallista osaamisen viitekehystä NQF (National 

Qualifications Framework). Tämä pohjautuu paljon kahdeksantasoiseen EQF:ään, 

mutta on globaali viitekehys, joka laajentaa opintojen sulauttamista ympäri maa-

ilman. (Haaga-Helia, 2013) 

 

Työ rajataan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Tehdään haastatteluja eri 

projektihenkilöiden ja opettajien kanssa ECVET- projektin tiimoilta. Tavoitteena 
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on saada tuloksia ja vastauksia siitä kuinka prosessia saataisiin parannettua enti-

sestään. Myös opiskelijoiden käsitys ECVET:n toimivuudesta tulee esille opettaji-

en antamissa vastauksissa. Suoraan opiskelijoilta ei tässä työssä kuitenkaan kysyt-

ty tai tutkittu asiaa. Näistä asioista tehdään tarvittavat johtopäätökset mahdollisiin 

parannuksiin.  

 

Kysymykset ovat kvalitatiivisia ja vastauksista analysoidaan mahdolliset tulokset. 

Hypoteesina on, että eri mailla ja eri tason henkilöstöllä on melko erilaiset käsi-

tykset ECVET- järjestelmän tulevaisuuden kuvasta ja kehityskohteista, mutta 

EQF- tasot ovat melko samanlaisia. ECVET:iä ei välttämättä myöskään ymmärre-

tä tarpeeksi laajasti. Mahdollisesti pohjoismailla, Saksalla ja Etelä-Euroopan mail-

la on melko eriävät käsitykset järjestelmistä ja tasoista.  

 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 1 esitellään työn tarkoitus ja pääkysymys sekä tärkeimmät termit. Luvus-

sa 2 esitellään ECVET ja mitä se tarkoittaa. Lukija osaa tämän kappaleen perus-

teella hahmottaa ECVET-prosessin ja sen tarkoituksen. Luvussa 3 esitellään EC-

VET:iä Koulutuskeskus Salpauksessa, jossa työ tehdään. Esitellään kaikki EC-

VET:iin liittyvät projektit ja hankkeet joita on tehty aikaisemmin ja ollaan teke-

mässä. Luvussa 4 käsitellään projektiorganisaatio eri maittain, jokaisen maan op-

pilaitokset jotka ovat mukana sekä eri maiden tehtävät ja vastuut Your ECVET- 

projektissa, jonka avulla tutkimus tehdään. 

 

Luvussa 5 tarkastellaan tutkimuksen taustoja. Pohditaan mitä mahdollisuuksia 

tulevalla tutkimuksella voisi olla ja tehdään hypoteesit sekä tarkastellaan kuinka 

ECVET tullaan ottamaan käyttöön. Luvussa 6 tehdään toteutussuunnitelma työtä 

varten: työn ositukset ja roolien jako. Myös projektin aikataulu ja henkilökohtai-

nen aikataulutus käydään läpi.  

 

Luvussa 7 tuodaan esille tutkimustuloksia ja analysoidaan tulokset. Näiden perus-

teella tuodaan esille hyvät puolet ja suurimmat ongelmat tutkittavan asian kannal-

ta. Luvussa 8 esitellään suurimmat kehityksen kohteet, kuten missä vaiheessa pro-
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jekti on menossa, kuinka ECVET toimii eri maissa ja mitkä ovat eri osapuolten 

suhteet ECVET- järjestelmään. Luvussa 9 tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä, 

esimerkiksi mitä tulisi vielä tehdä, jotta tarkasteltavat asiat toimisivat kuten olisi 

tarkoitus. Käydään läpi haasteita ja riskejä ja mihin suuntaan ECVET on menossa 

tulevaisuudessa. Luvussa 10 käydään tärkeimmät asiat läpi yhteenvetona. 

 

2 ECVET 

Seuraavissa kappaleissa esitellään ECVET:n kehitystä, määritelmiä, tarkoituksia, 

prosesseja, kumppanuuksia, oppimistuloksia ja pisteitä sekä Suomen opetusjärjes-

telmää yleisesti. Lisäksi tuodaan esille työn kannalta tärkeitä termejä ja asioita 

kuten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä NQF ja EQF.    

 

2.1 ECVET:n historia 

Vuonna 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että koulutusjärjestelmissä 

tarvitaan osaamisyhteiskunnassa tutkintojen selkeyttämistä. Barcelonassa, vuonna 

2002, haluttiin mukaan selkeyden lisäksi tunnistamismenettelyjen parantamista 

ammatillisessa koulutuksessa. Vuonna 2004 pantiin täytäntöön ”Koulutus 2010 – 

työohjelma”, jonka tarkoituksena oli painottaa ammatillisen koulutuksen opinto-

suoritusten siirtojärjestelmää. Vielä vuonna 2008 haluttiin tuoda esiin enemmän 

koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantamista. Haluttiin, että opiskelijat 

pystyisivät hyödyntämään suoritettuja opintoja siirtyessään koulutusjärjestelmästä 

toiseen. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

Näin esille tuli ECVET -järjestelmä ja sen kehittäminen. Myös EQF:n käytön yh-

teistyötä kehitettiin eri koulutusasteilla ja ammatillisten koulutusten välillä. EC-

VET, eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjes-

telmä, on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksena kesäkuussa 

2009. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 
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2.1 Suomen opetusjärjestelmä 

Ennen kuin lähdetään tarkemmin tutustumaan ECVET:iin, EQF:ään ja muihin 

tässä työssä käytäviin termeihin, on meidän ensin ymmärrettävä Suomen opetus-

järjestelmä ja kuinka se toimii; erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

näkökannalta.  

 

2.1.1.Opetusjärjestelmän toiminta 

Suomen koulutusjärjestelmä perustuu eri koulutusasteisiin. Opetushallinto on luo-

kitellut nämä kahdeksaan eri tasoon koulutuksen vaativuuden mukaan (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014 A). Kansainvälinen ISCED- luokitus 1997 (Unesco In-

ternational Standard Classification of Education) on vuonna 1997 uudistettu kuu-

sitasoinen luokitus tilastollisia tarkoituksia ja vertailua varten muun muassa Unes-

con, OECD:n ja Eurostatin tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa eri maiden 

koulutuksia (Tilastokeskus, 2014). Näiden tasoluokitukset voidaan nähdä seuraa-

valta sivulta kuvasta 2.  

 

Jokaisella kuusivuotiaalla lapsella on oikeus yhden vuoden kestävään esiopetuk-

seen, jonka jälkeen siirrytään yhdeksänvuotiseen yleissivistävään perusopetuk-

seen. Näin lapsi on suorittanut oppivelvollisuutensa. (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö, 2014 A)  

 

Tämän jälkeen nuori voi valita ammatillisen tai/ja lukiokoulutuksen. Myös arvo-

sanojen korottaminen tai lisäopetus on mahdollista 10. luokalla. Ammatillinen 

koulutus sisältää kolmevuotiset ammatilliset perustutkinnot, sekä lisäksi ammatti- 

ja erikoisammattitutkinnot. Yleissivistävä kolmivuotinen lukiokoulutus valmistaa 

ylioppilastutkintoon. Ylioppilaalla on mahdollista hakeutua ammatilliseen koulu-

tukseen, ammattikorkeakouluun tai alempaan korkeakoulututkintoon.  Käytännön-

läheinen ja työelämän tarpeista vastaava ammattikorkeakoulu on kestoltaan 3,5 - 

4,5 vuotta, ja tämän jälkeen työuran aikana on mahdollista suorittaa ylempi am-

mattikorkeakoulututkinto. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014 A)  
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Tieteelliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen perustuva yliopistol-

linen korkeakoulututkinto on kestoltaan viisi vuotta. Tieteellisiä jatkotutkintoja, 

kuten lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja voi vielä suorittaa yliopistosta valmistumi-

sen jälkeen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014 A) 

 

 

Kuva 2. Suomen koulutusjärjestelmäkaavio (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014 

B) 
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120 opintoviikkoa kestävä ammatillinen perustutkinto antaa alan perusammatti-

taidon ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Kolme vuoden opiskeluaikaa 

voidaan nopeuttaa, jos opiskelijalla on aikaisempia opiskeluja takanaan, kuten 

ylioppilastutkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lisäävät ammattitaitoa ja 

ovat lisäkoulutusta. Nämä voidaan suorittaa näyttötutkintona ja näihin järjestetään 

valmistavaa koulutusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014 A) 

      

2.2 ECVET:n määritelmä ja tarkoitus 

ECVET:n tärkein tarkoitus on opiskelijoiden tietojen, taitojen ja pätevyyksien 

kehittäminen ja niiden tunnistaminen. Tämä auttaa sekä heidän henkilökohtaisessa 

henkisessä, sosiaalisessa että ammatillisessa kehityksessä. Näin autetaan saamaan 

yhteisöön kilpailukykyä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Lisäksi pyritään edistä-

mään työntekijöiden ja opiskelijoiden halukkuutta ja helppoutta liikkua rajojen 

yli, sekä lisäksi tuoda työmarkkinoille lisää tarjontaa ja kattavuutta. Näillä asioilla 

voitaisiin saavuttaa rajaton halu kehittää elinikäistä oppimista muun muassa viral-

lisia ja epävirallisia teitä sekä arkioppimisen kautta. Oppimistulosten siirto, tun-

nustaminen ja tunnistaminen sekä kerääminen olisi näin yksinkertaisempaa ja yh-

denmukaisempaa. (Kuva 3.)   (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 
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KUVA 3. ECVET:n tavoitteet ja periaatteet. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuri-

ministeriö, CIMO 2012, 2) 

 

Tämä järjestelmä tuo avoimuutta ja luottamusta eri tutkinnoista vastaavien organi-

saatioiden, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien välille. 

Kun nämä osapuolet saadaan toimimaan samalla tavalla ja ymmärtämään toisiaan, 

järjestelmä toimii ja sen täytäntöönpano helpottuu (LUETTELO 1). (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009) 
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LUETTELO 1. ECVET- määritelmien suositukset. (Euroopan unionin virallinen 

lehti, 2009) 

 

 

ECVET:n yksi tarkoitus on siis helpottaa ja nopeuttaa opintosuoritusten siirtoa ja 

kuvausta yhtenäisellä tavalla eri maiden välillä ja tunnustaa ne kotimaan opinnois-

sa. ECVET on määrätty otettavan Suomessa käyttöön kaikissa ammatillisissa tut-

kinnoissa vuonna 2014 ja sen käyttöönotto on osa ammatillisen tutkintojärjestel-

män kehittämistä TUTKE:a. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013) 

 

Myös EQF:n (Euroopan Tutkintojen Viitekehys) käyttöä tulee tiivistää eri koulu-

tusasteiden sekä ammatillisten koulutusten välillä, kuten vuonna 2008 Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston suosituksessa kehotettiin. Näin saadaan lisää suoritettu-

jen tutkintojen avoimuutta, vertailtavuutta ja siirrettävyyttä. ECVET:n ero 

EQF:ään on se, että ECVET-järjestelmällä helpotetaan sillä hetkellä tutkintoa suo-

rittavien opiskelijoiden oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja tunnistamista 

sekä keräämistä. EQF:stä lisää esittelyä myöhemmin kappaleessa 2.3.3. (Euroo-

pan unionin virallinen lehti, 2009)  

 

Tähän liittyy myös vahvasti myös suositus ”Europassista” (Europass). Sen tarkoi-

tuksena on selkeyttää tutkintojen ja pätevyyksien tuomista esille eräänlaisena do-

kumenttina, kun opiskelija tulee toiseen maahan opiskelemaan tai työssäoppi-

maan. Dokumentti tarvitaan kun opiskelija ylittää rajoja Euroopan Unionin mais-

sa, mutta se tuo lisää liikkuvuutta ja joustavuutta opintoihin muualla. (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009) 

 

Tarkoituksena on myös auttaa paikallis- ja alueviranomaisia liittymään ECVET-

järjestelmään kansallisesti. Myös muiden tutkintojen viitekehyksiä ja tutkintojär-

jestelmiä voidaan tarvittaessa liittää kyseiseen järjestelmään. Jäsenvaltioita toivo-

taan myös tulevan mukaan tukemaan kyseistä toimintaa, jotta ECVET:n määri-

telmät ja periaatteet ja tekniset määritelmät tulevat täytetyiksi. Myös jatkuvaa ke-

hitystyötä ja innovointia tulee tehdä tulevaisuudessa kaikkien osapuolien osalta, 

joita ovat muun muassa organisaatiot, viranomaiset, ammatillisten koulutusten 

järjestäjät, työmarkkinaosapuolet ja muut toimijat. Näiden välillä tulee myös jat-

kuvasti luoda uusia verkostoja ja kumppanuuksia. (Euroopan unionin virallinen 

lehti, 2009) 

 

Sidosryhmien ja yksityishenkilöiden kouluttaminen, tiedon antaminen ja opasta-

minen ECVET- järjestelmän käyttöön, joka helpottaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioi-

den välillä, on tärkeää. On varmistettava, että kaikki osapuolet toimivat samalla 

tavalla ja asiakirjoissa tulee selkeästi esille kaikki tarpeelliset tiedot, ja että kaik-

kia lainsäädäntöjä, koulutusrakenteita ja vaatimuksia seurataan ja noudatetaan. 

(Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 
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ECVET- ja ECTS:n (korkea-asteen koulutusjärjestestelmän) yhteistyötä ja yh-

teensopivuutta tulisi kehittää ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen 

unionin ja kansallisen tason asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa. Tarkoituksena 

olisi, että jäsenvaltiot ja edellä mainitut osapuolet raportoisivat saaduista koke-

muksista 18.6.2014 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta kysei-

siä asioita voitaisiin kehittää entisestään. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

2.3 ECVET- tekniset määritelmät 

ECVET- järjestelmä on kehys tutkintoa suorittavien oppimistulosten siirtoa, tun-

nistamista ja keräämistä varten. Siihen liittyvät tutkintojen kuvaukset osina ja niis-

tä saatavat pisteet, siirto- ja keräämisprosessi sekä muut asiakirjat, kuten opiskelu-

sopimukset, opintosuoritusotteet ja ECVET- käyttöohjeet. (Euroopan unionin vi-

rallinen lehti, 2009) 

 

Tarkoituksena on edistää oppimistulosten tunnustamista liikkuvuuden yhteydessä, 

unohtamatta kansallista lainsäädäntöä, tutkinnon suorittamista varten annettuja 

määräyksiä ja periaatteita tai teknisiä määritelmiä, kuten oppimistulosyksiköitä. 

Yksikkö on tutkinnon rakenneosa ja koostuu yhdistelmästä tietoja, taitoja ja päte-

vyyksiä. Näitä voidaan arvioida ja tunnistaa, ja tälle voidaan antaa tietty ECVET- 

pistemäärä. Näin opiskelija voi kerätä ja suorittaa tutkinnon vaatimat yksiköt eri 

maissa ja ympäristöissä. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

Tutkinnon yksiköiden tulisi olla esitettynä ymmärrettävästi sekä niissä tulisi kuva-

ta niihin sisältyvät tiedot, taidot ja pätevyydet. Lisäksi niiden tulisi olla muodos-

tettu ja jäsennelty johdonmukaisesti, jotta oppimistulokset voidaan arvioida ja 

tunnistaa erikseen. Yksikkö voi liittyä vain yhteen tutkintoon tai olla jokin yhtei-

nen tutkinnon osa. Tämä ei myöskään ole sidoksissa suoritusaikaan tai -paikkaan. 

(Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

Oppimistulosyksiköiden ominaisuudet määritellään yhdessä kansallisten ja alueel-

listen organisaatioiden ja kumppanien kesken tiettyä tutkintoa varten. Näiden tuli-

si määritellä yleinen nimi oppimistulosyksikölle sekä tutkinnolle johon yksikkö 
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kuuluu, eurooppalaisen tutkinnon viitekehyksen (EQF) mukainen viitetaso ja tut-

kintoon liittyvät ECVET-pisteet, sekä tarvittaessa myös kansallisen tutkintojen 

viitekehyksen (NQF) mukainen taso. Näiden lisäksi yksikköön sisältyvät oppimis-

tulokset, arviointimenettelyt ja -kriteerit, ECVET- pisteet ja tarvittaessa yksikön 

voimassaoloaika. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

2.3.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Jotta ymmärtäisimme syvemmin mistä ECVET:ssä ja tässä työssä on kyse, on 

meidän ymmärrettävä termi ”osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen”. Se on 

tärkeä osa nykyaikaista arviointia ja oppimista. 

 

Kansainvälisyys ja nykyinen työelämä vaatii uusia työkaluja osaamisen arvioimi-

seen oppilaitoksissa. Hyvä työkalu tähän on osaamisen tunnistaminen ja tunnus-

taminen. Kansainvälistyvä koulutus ja työkokemus ovat hyviä kohteita joihin tätä 

prosessia voidaan käyttää, kun tarvitsee tietää mitä opiskelija jo osaa esimerkiksi 

ennen liikkuvuuden järjestämistä tai kun hän saapuu oppilaitokseen. Esimerkki 

tällaisesta tilanteesta voi olla että suomalainen opiskelija on asunut pitkään ulko-

mailla ja hankkinut koulutusta paikallisessa oppilaitoksessa tai työpaikalla, jonka 

jälkeen tulee takaisin Suomeen ja opiskelemaan. Toinen tilanne voisi olla, että 

ulkomaalainen opiskelija muuttaa Suomeen ja hänellä on todistukset oman maan 

opiskeluista, työssäoppimisesta tai työnteosta ja tulee Suomeen suorittamaan tut-

kintoa. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012) 

 

Kyse on henkilökohtaistamisesta opinnoissa osaamisen tunnistamisen avulla sekä 

osaamisen tunnustamisella tutkinnon suorittamisessa. Opiskelijalla voi olla erilai-

set taustat, esimerkiksi opiskelun tai työkokemuksen suhteen ja näin hänelle voi-

daan luoda oma polku opiskeluissa. Hänellä saattaa olla koko tutkinto, osa tutkin-

nosta tai muu arvioitu osaaminen tai pätevyystodistuksia, jotka opiskelija on voi-

nut hankkia ulkomailla. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012) 
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Se miten tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään, on oma prosessinsa. Taulukos-

sa 1 näemme mitä, miten ja kuka tekee kunkin vaiheen prosessissa tunnistamisen 

ja tunnustamisen kannalta, kun kyse on ei-organisoidusta liikkuvuuden osaamisen 

tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Tämä on hyvä tapa käydä prosessi läpi kun 

halutaan käyttää ECVET:n toimintaperiaatteita. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 

2012) 

 

Taulukko 1. Ei-organisoidun liikkuvuuden osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-

minen. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012, 15) 

   

 

Arviointikriteereissä tulee olla oppimistuloksissa kuvattuna Suomessa, myös Sal-

pauksessa, käytetyt tutkinnon perusteissa työn perustana olevat tiedon hallintaa 

vastaavat tiedot, kuten ”työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta ja 

pätevyys vastaa työprosessien hallintaa sekä yhteisiä elinikäisen oppimisen avain-

taitoja”. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen alueita yleensä on vielä tarkennettu, 

esimerkiksi matemaattisiin taitoihin, oppimiseen ja ongelmanratkaisukykyihin tai 

mihin tahansa tärkeisiin tietoihin ja taitoihin jotka liittyvät elinikäiseen oppimi-

seen (Kuva 4). (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012) 



 

 

22 

 

 

Kuva 4. Alakohtaiset tiedot ja taidot sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvat-

tuna. (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 71) 

 

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden, joustavuuden ja monikansallisuuden 

edistäminen eri opinnoissa ja näiden laadun varmistaminen ja yhteistyö eri yhteis-

työkumppaneiden kanssa on kansainvälisestikin tärkeä tavoite. Näin EQF- ja NQF 

-viitekehykset liittyvät vahvasti osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 

Nämä viitekehykset toimivat työvälineenä määriteltäessä oppimistuloksia. Nämä 

esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. (Soininen L., Niskanen A., Lepän-

juuri A., 2010, 59) 

 

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa törmää usein monenlaisiin termei-

hin ja käsitteistöihin. Niitä ovat esimerkiksi oppimista luonnehtivat käsitteet, ku-

ten elämänlaajuinen, muodollinen, epävirallinen ja arkioppiminen. Osaamista ja 

arviointia kuvaavia käsitteitä voivat olla esimerkiksi ammattitaito, osaaminen, 

osaamisperustainen opetussuunnitelma, oppimistulokset. Eri vaiheisiin liittyvät 
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osaamisen tunnistaminen, arviointi ja tunnustaminen sekä validointi. Käsitteisiin 

liittyvät ECVET:n, EQF:n ja NQF:n lisäksi muun muassa AHOT (aiemmin hanki-

tun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Samassa yhteydessä voidaan 

käyttää lyhenteitä AOT tai AOTT, ja OSTU (osaamisen tunnistaminen ja tunnus-

taminen).  (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 60) 

 

Osaamisen tunnustaminen on nykypäivänä ammatillisen säädösten, esimerkiksi 

lakien, asetusten ja opetussuunnitelman sekä tutkinnon perusteiden, perusteella 

noussut yläkäsitteeksi. Se viittaa kaikkiin vanhoihin termeihin joita vielä käyte-

tään oppilaitoksissa, kuten hyväksilukeminen, hyväksiluku, korvaaminen ja sisäl-

lyttäminen. (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 62) 

 

Oppiminen on myös tärkeä käsite, koska se nähdään tunnistamisen ja tunnustami-

sen viitekehyksessä kokonaisvaltaisena, elinikäisenä ja elämänlaajuisena oppimi-

sena. Näitä oppimisia ja sen ympäristöjä voivat olla formaalit, eli muodollinen 

oppiminen, tai nonformaalit, eli epävirallinen oppiminen. (Soininen L., Niskanen 

A., Lepänjuuri A., 2010, 61) 

 

Kun puhutaan joustamisesta oppilaan opintojen aikana, niin tällöin voidaan puhua 

”hyväksilukemisesta”. Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut 

opinnot, jotka ovat sisällöltään ja tavoitteiltaan keskeisesti opetussuunnitelman 

mukaisia. Näin osaamisen tunnustaminen ja arviointi kattaa formaalin oppimisen, 

jolloin oppiminen on tapahtunut organisoidusti ja valvotusti, ottamatta huomioon 

oppimisen muotoja tai ympäristöä. Tämän tavoitteena on oppijan kannalta henki-

lökohtaistaminen, yksilölliset oppimispolut ja ammatillisen kasvun tukeminen. 

(Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 61) 

 

Formaalin lisäksi täytyy tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin aikana ottaa 

huomioon myös oppilaan informaalit taidot, eli epävirallinen oppiminen. Tätä voi 

tapahtua arkielämän tilanteissa, esimerkiksi töissä, harrastuksien parissa tai vapaa-

ajalla vaikkapa ulkomailla tai kotimaassa. Se voi olla kokemuksellista, sosiaalista 
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ja kontekstuaalista luonteeltaan. Oppija ei välttämättä edes ymmärrä ja tiedosta 

sitä lainkaan. (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 61) 

 

Osaamisen tunnustamisessa ja tunnustamisessa tulee ottaa huomioon eri roolit ja 

niiden vastuut. Osaamisen tuominen esille on opiskelijan vastuulla, siihen hänellä 

on mahdollisuus ja velvollisuus, ja hänen on ymmärrettävä OSTU:n tarkoitus ja 

liittyminen omaan opiskeluun sekä muiden roolien velvollisuudet. Koulutuksen 

järjestäjä vastaa osaamisen kuvauksista, läpinäkyvyydestä, menettelytavoista, su-

juvuudesta, dokumentoinnista ja laadusta. OSTU:ssa on käytännössä kolme vai-

hetta. Osaamisen tunnistamisessa tehdään näkyväksi tekeminen ja selvittäminen. 

Arvioinnissa tehdään vastaavuuden arvioinnit tavoitteisiin nähden. Tunnustami-

sessa annetaan virallinen asema aiemmin opitulle tiedolle ja taidolle, toisin sanoen 

vastaako osaaminen alkuperäisiä tavoitteita. Erityisesti oppijalla itsellään on tässä 

vahva ja aktiivinen rooli. Myös erilaisten työvälineiden ja menetelmien käytöllä 

on tärkeä asema OSTU- prosessissa. Niitä pyritään jatkuvasti parantamaan, jotta 

viestintä eri tasojen ja tahojen välillä olisi sujuvaa ja laadukasta. Myös koulutusta 

tarvitaan, jotta kaikilla olisi yhteinen ymmärrys ja käsitys OSTU:n tarkoituksesta 

ja hyödyistä, sekä mitä toimintoja ja menettelytapoja se vaatii. (Soininen L., Nis-

kanen A., Lepänjuuri A., 2010, 63-64) 

 

Yleisesti OSTU ajatellaan monimutkaiseksi ja vaikeaksi ymmärrettäväksi. Ei esi-

merkiksi ymmärretä eri tahoilla, että kuinka se tehdään tai mihin asti on kyse tun-

nistamisesta ja mistä tunnustaminen alkaa. Loppujen lopuksi se on yksinkertaista, 

koska OSTU:n voi tehdä esimerkiksi vanhalla koulutodistuksella, työtodistuksel-

la, todistuksella ulkomaan opinnoista ja töistä, harrastuksista tai jollain muulla 

tavalla tunnistettavasta osaamisesta joka on raportoitu. Näin opiskelijat esimerkik-

si ymmärtävät, että kyse on aiemmin osaamansa ja oppimansa hyödyntämistä, 

toisin sanoen ”opiskelija ei opiskele sitä, mitä hän jo osaa, vaan ottaa jotain muu-

ta tilalle”. (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri A., 2010, 65) 

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat hyvä lähtökohta kehitykseen ja 

yhteyteen eurooppalaisessa, kansallisessa ja alueellisessa koulutuksessa. Näin 
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avautuu uusia näkökulmia oppimiseen, yhteistyöhön ja ammatilliseen koulutuk-

seen, myös kansainvälistymisen kannalta. (Soininen L., Niskanen A., Lepänjuuri 

A., 2010, 65) Näin on hyvä jatkaa eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen 

esittelyä seuraavissa kappaleissa. 

 

2.3.2 NQF 

Suomen opetusjärjestelmän tukena toimii NQF, eli kansallinen viitekehys. Seu-

raavat asiat tulee tulla ilmi eri tasoilla: 

- tasojen on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja monitahoisia jotta ne sopi-

vat institutionaaliseen kansalliseen viitekehykseen; 

- on oltava riittävän yleinen mukautumaan eri osiin koulutusjärjestelmässä; 

- täytyy päteä talouden ja yhteiskunnan arvoihin; 

- on voitava peilata, miten tiedot, taidot ja osaamisen lisäämiseksi laajuus, 

syvyys ja monimutkaisuus siirrettäisiin alemmalta korkeammalle tasolle; 

- tarvitaan entistä enemmän toimimaan viitekehyksenä kansainväliseen ver-

tailuun. (CEDEFOP Europa, 2013, 5)      

 

NQF:n tarkoituksena on tukea työmarkkinoiden, koulutuksenjärjestäjien ja mui-

den koulutukseen liittyvien toimijoiden tukena. Tämä perustuu pitkälti opetustu-

losten arviointiin ja palautteeseen. Tämä on myös jaoteltu kahdeksaan eri tasoon 

(Liitteet 1 ja 2). Tasojen avulla voidaan lähestyä opetusta ja opetusjärjestelmää 

uudesta näkökulmasta tarkastelemalla sisältöä ja kompetensseja. Ei enää tarkastel-

la ainoastaan koulutusjärjestäjän antamia arviointeja. Tämä selkeyttää arviointeja 

ja tukee liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. (CEDEFOP Europa, 2013, 5)      

 

Tasojen tulee olla jokaisen tahon hyväksymiä, jotta käytettäisiin samoja arviointe-

ja eikä niitä ei voida pitää ainoastaan teknisinä. Konseptien ja terminologioiden 

tulee olla selkeitä ja niistä tulee löytyä jatkuvuutta, jotta arviointeja eri tasojen 

välillä voidaan tehdä laadukkaasti ja luotettavasti. Tämä pätee myös EQF:ään, 

joka esitellään seuraavassa kappaleessa. (CEDEFOP Europa, 2013, 5)   
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2.3.3 EQF 

Kuten aiemmin on esitetty, EQF:n päätarkoituksena on helpottaa eri maiden tut-

kintojen ja niiden tasojen vertailua. Tämän avulla pystytään lisäämään liikkuvuut-

ta ja työntekijöiden työllistymistä, kaventamaan kuilua koulutuksen ja työelämän 

välillä, sekä tukemaan elinikäistä oppimista. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

hyväksyivät 23.4.2008 kyseisen suosituksen. (Opetushallitus kotisivut, 2014)  

 

EQF:ää voidaan käyttää ”työkaluna” Suomen ja Euroopan maiden välillä, erityi-

sesti kohdemaan kannalta vertailtaessa tutkintoja. Näin eri maissa suoritettuja 

opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja var-

mistaen näin yhdenmukaisuuden osaamisen tunnustamisessa. Opiskelijoiden tie-

dot, taidot ja pätevyydet määritellään oppimistuloksina ja niitä voidaan tunnustaa 

toisen maan koulutusjärjestelmään riippuen alasta ja tutkinnosta. Jokaista opinto-

kokonaisuutta ja tutkinnon osaa kuvataan tietyllä opintoviikko- tai pistemäärällä.  

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013) 

 

EQF:n avulla voidaan määrittää kansallisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmien 

keskinäisiä suhteita. Tämä kattaa kaikki mahdolliset tutkinnot. Jokaisen jäsen-

maan, Suomi mukaan lukien, tulisi määrittää tutkinnot ja osaaminen kahdeksalle 

eri viitetasolle, jotka esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Oppimistulok-

set määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä. Suomen hallitus antoi 3.5.2012 

eduskunnalle esityksen kyseisestä laista. Viitekehys on otettu käyttöön vuoden 

2013 alusta lähtien. (Opetushallitus kotisivut, 2014) 

 

Tasolla 1: opiskelija opiskelee perusasioita, kuten yleistietoa. Taitoina opitaan 

perustoimintoja, jotta opiskelija oppii itsenäisesti tekemään joitain yksinkertaisia 

tehtäviä. Kompetensseina hän opiskelee ohjatusti tarkan valvonnan alla. Esimerk-

keinä voivat olla hieman vammautuneet tai muuten erityisapua tarvitsevat opiske-

lijat (Taulukko 2). (European Comission, 2014).  

 

Tasolla 2: Tietoina voivat olla tiettyyn asiaan tai alaan liittyviä asioita. Yleisiä 

kognitiivisia taitoja vaativia, jotta opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisen tehtävän 
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ja ratkaista rutiininomaisia ongelmia käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. 

Esimerkkinä voi olla yksinkertaistettu perusopetus tai muuten mukautettu koulu-

tus (Taulukko 2). (European Comission, 2014).  

 

Taulukko 2. Vaativuustasoluokitus sekä eri tutkintojen sijoittuminen EQF-tasoille 

Suomessa. (Opetusministeriö, 2009)  

 

 

Taso 3 perustuu perusopetukseen ja yleistaitojen ja tietojen opetteluun ja omak-

sumiseen. Ammatillinen koulutus sisältyy Suomessa tasoon 4. Siitä nähdään, että 

opiskelijan on hallittava oman alansa fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksis-

sä sekä tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot ja pystyy hyödyntämään näitä.  

 

Muita tasolle 4 kuuluvia tutkintotasoja ovat lukion oppimäärä ja ylioppilastutkin-

to, vankeinhoidon perustutkinto, poliisin perustutkinto, pelastajatutkinto ja hätä-

keskuspäivystäjäntutkinto. Näiden tasojen avulla voidaan hyvin nähdä minkä ta-

soista opetusta ja asioita opiskelijan on hallittava, kun hän valmistuu kyseisen 

tason tutkinnosta hyväksytysti. Tasoista 4-7 löytyy lisää tietoja taulukosta 3 ja 

tasosta 8 taulukosta 4.  

Taulukko 3. Vaativuustasoluokitukset tasoilla 4-7. (Opetusministeriö, 2009)  
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Taulukko 4. Vaativuustasoluokitukset tasolla 8. (Opetusministeriö, 2009)  
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2.4 ECVET- prosessi ja kumppanuudet 

ECVET- järjestelmässä prosessi kulkee oppimistulosten siirron ja keräämisen 

kautta. Yhdessä ympäristössä suoritetut oppimistulokset arvioidaan ja siirretään 

hyväksytyn suorituksen jälkeen toiseen ympäristöön, jossa toimivaltainen organi-

saatio tunnistaa ja tunnustaa oppimistulokset, jotka taas kuuluvat henkilön tutkin-

non vaatimuksiin. Seuraavaksi tutkinnon osia kerätään tutkintoa varten kansallis-

ten ja alueellisten sääntöjen mukaisesti. Koulutusprosessiin kuuluvat organisaati-

ot, kuten ammattikoulut, ja kumppanit laativat oppimistulosyksiköiden arvioinnis-

sa, tunnistamisessa ja keräämisessä tehtävät menettelyt ja ohjeet. Olisi pyrittävä ja 

kehitettävä toimintaa siihen suuntaan, että jokaisella organisaatiolla olisi oikeus 

omassa toimintaympäristössään oikeus myöntää tutkintoja ja yksiköitä tai suoritet-

tuja oppimistuloksia vastaavia opintosuorituksia siirtoa ja tunnistamista varten. 

(Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 

 

Jotta kumppanuuksien välinen yhteisymmärrys ja luottamus säilyisivät ja kehittyi-

sivät, olisi luotava pysyviä ja tukevia verkostoja. Tämä varmistettaisiin luomalla 

yhteisymmärryspöytäkirja, jossa vahvistettaisiin luettelossa 2 olevat asiat. (Eu-

roopan unionin virallinen lehti, 2009) 
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LUETTELO 2. Yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettavat asiat. (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009) 

 

 

Ennen opiskelijan liikkumista koulutus- ja tunnistamisprosessiin osallistuvien 

organisaatioiden, lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen, välillä on yhteisym-

märryspöytäkirjan lisäksi tehtävä opiskelusopimus organisaatioiden ja opiskelijan 

kanssa. Tämä yhteisymmärryspöytäkirja toimii nykyään nimellä ECVET-

yhteisymmärryssopimus (Memorandum of Understanding) (Liite 3). Nämä mää-

rittelevät liikkuvuusjakson ehdot, kuten opiskelijan henkilöllisyyden, liikkuvuus-

jakson keston, suoritettavat oppimistulokset ja ECVET- pisteet. Kuvassa 5 näem-

me kaikki ECVET- prosessin vaiheet ja niissä vaadittavat asiat. Jokaisessa vai-

heessa siis kysytään: mitä, miten ja kuka sekä dokumentoidaan kaikki. (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009) 



 

 

31 

 

 

Kuva 5. ECVET-liikkuvuuden prosessi oppimistuloksina. (Opetushallitus, Opetus 

ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 12) 

 

Opiskelusopimuksessa, nykyään ECVET-oppimissopimus (Learning Agreement) 

(Liite 4), tulisi vahvistaa, että opiskelijan suorittaessa tarvittavat oppimistulokset 

ja ”vastaanottavan oppilaitoksen” arvioidessa ne hyväksytysti, ”lähettävän oppi-

laitoksen” olisi tunnistettava ja tunnustettava tulokset osaksi tutkinnon vaatimuk-

sia. Siirtoa voidaan soveltaa virallisesti tai epävirallisesti, esimerkiksi arkioppimi-

sen kautta saavutettuina oppimistuloksina. (Euroopan unionin virallinen lehti, 

2009)   

 

Opintosuoritusten siirrossa oppimispiste- ja arviointilomakkeen avulla (Learning 

Unit & Assessment form) (Liite 5) aluksi ”vastaanottava oppilaitos” arvioi oppi-

mistulokset ja myöntää opiskelijalle opintosuoritukset, jotka merkitään opintosuo-

ritusotteeseen ECVET-pisteiden lisäksi. Seuraavaksi ”lähettävä oppilaitos” tunnis-

taa opintosuorituksen asianmukaisesti. Lopuksi ”lähettävä oppilaitos” tunnustaa 
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suoritetut oppimistulokset ja tämän perusteella myönnetään yksiköitä ja niitä vas-

taavia ECVET-pisteitä kyseisen oppilaitoksen sääntöjen mukaisesti. (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009) 

   

Koko prosessin aikana tapahtuu molemminpuolista laadunvarmistusta. Kuvassa 6 

näemme mitä jokaisessa vaiheessa tulee tehdä, jotta laatu varmistetaan vaihe vai-

heelta.  (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 13) 

 

 

Kuva 6. ECVET-prosessin laadunvarmistus on tärkeässä roolissa. (Opetushallitus, 

Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 13) 

 

Jokaisella toimijalla on omat tehtävänsä ja toimialueensa (Taulukko 5). Koulutuk-

sen järjestäjälle jää esimerkiksi tutkintotodistuksen luominen, ECVET-pisteiden 

määrittäminen tutkinnon osan osille, arviointi sekä osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen. Opettajan päävastuulla on näin ollen arvioinnin lisäksi opiskelijan 
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saadun osaamisen tunnistaminen. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, 

CIMO 2012, 13) 

 

Taulukko 5. ECVET- toimijat ja niiden tehtävät. (Opetushallitus, Opetus ja kult-

tuuriministeriö, CIMO 2012, 13) 

 

 

2.5 ECVET- oppimistulokset ja -pisteet 

Aiemmin luvussa 2.3.1 puhuttiin osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja 

siitä kuinka opiskelijan oppiminen voidaan määrittää tällä periaatteella. EC-

VET:ssä oppimistuloksilla tarkoitetaan sitä, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja 

pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi. Tällöin oppimistulokset voidaan 

määritellä tietoina, taitoina ja pätevyyksinä. FINECVET – hankkeessa on kehitet-

ty arviointikriteereistä malli, joka helpottaa suomalaisten tutkinnon perusteiden 

kuvauksia tällä periaatteella (Kuva 7). Nykyään ”Elinikäisen oppimisen avaintai-

dot” voidaan jo liittää myös pätevyyteen. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012) 
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Kuva 7. Oppimistulosten vertailu tiedot, taidot ja pätevyys -periaatteella tutkinnon 

perusteissa. (FINECVET suunnan näyttäjänä, 2012) 

 

ECVET- oppimispisteet määrittää ja ylläpitää itse toimivaltainen organisaatio, 

kuten oppilaitos. ECVET-pisteet antavat numeerista tietoa tutkinnoista ja yksi-

köistä. Niillä täytyy olla kytkös tutkinnon saavutettuihin oppimistuloksiin, jotta 

niillä olisi painoarvoa. Ne kuvaavat yksiköiden suorittamista ja keräämistä kuten 

muutkin opintopisteet eri opinnoissa. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009).   

 

ECVET- pisteitä tulisi käyttää yhdenmukaisesti, joten sovelletaan käytäntöä, jon-

ka mukaan virallisessa täysipäiväisessä ammatillisessa koulutuksessa vuoden ai-

kana suoritetaan todennäköisesti 60 oppimispistettä, eli kolmessa vuodessa yh-

teensä 180 pistettä toisen asteen koulutuksessa, kuten näemme kuvassa 8. Tässä 

kuvassa on vielä ”mahdolliset” NQF- tasot, joten emme ota sitä vielä tässä huo-

mioon (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009).  
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Kuva 8. Esimerkki mahdollisesta pisteytyksestä. (Opetushallitus, Opetus ja kult-

tuuriministeriö, CIMO 2012, 6) 

 

ECVET-oppimispisteet tulisi määrittää koko tutkinnolle ja sen jälkeen sen eri yk-

siköille. Vertailukohtana käytetään tiettyä tutkintoa, josta saadaan täydet oppimis-

pisteet, kun luodaan pisteytyksiä. Jokaiselle yksikölle annetaan sitten ECVET-

pisteitä sen suhteellisen painoarvon mukaan tutkinnosta. Oppimistulosyksiköiden 

suhteellinen painoarvo tutkinnosta olisi määritettävä, kuten näemme luettelosta 3. 

Se tulee muistaa, että oppimispisteitä myönnetään kun tutkinto tai yksikkö on suo-

ritettu loppuun riippumatta niiden suorittamiseen vaadittavasta ajasta.  (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 2009)   

 

Luettelo 3. Oppimistulosyksiköiden suhteellinen painoarvo tulisi tehdä seuraavin 

kriteerein. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009)  

  

 



 

 

36 

 

Tutkinnoille joilla ei ole virallista oppimispolkua voidaan luoda ECVET- pistey-

tys vertaamalla tutkintoa toiseen viralliseen viiteympäristöön. Tällöin toimivaltai-

sen organisaation olisi viitattava vastaavaan eurooppalaisen tutkintojen viiteke-

hyksen tasoon (EQF) tai tarvittaessa kansalliseen tasoon (NQF) tai vastaavaan 

samankaltaiseen ammattialaan. (Euroopan unionin virallinen lehti, 2009) 
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3 ECVET KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA 

ECVET on ollut vahvassa roolissa ja siitä on tehty pilottikokeiluja jo monissa 

projekteissa. Leonardo da Vinci -hanke sisältää monia projekteja joissa testataan 

ECVET:n toimivuutta ja sen eri käytänteitä. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

kolme projektia: Your ECVET, ECVET for Professionals EPRO, Focus on Skills 

III (FOSIII). 

 

3.1 Your ECVET- projekti 

Your ECVET on tämän työn tärkein projekti, koska se käsittelee eniten ECVET:iä 

ja tavoittelee sen kehittämistä entisestään eri eurooppalaisten yhteistyökumppa-

neiden kanssa. Se on ”innovaation siirtoprojekti” (Transfer of Innovation, TOI), 

joka on myös muiden aikaisemmin esiteltyjen projektien tavoin osa ”Life Long 

Learning”-ohjelmaa ja Leonardo da Vinci- hanketta.  Yhteistyökumppaneita on 

projektissa mukana yhteensä 14 oppilaitosta eri puolelta Eurooppaa: Suomen li-

säksi Hollannista, Sloveniasta, Baskimaalta Espanjasta, Saksasta sekä Virosta. 

Suomesta mukana ovat Jyväskylän ammattiopisto, Päijät-Hämeen Koulutuskon-

sernin Koulutuskeskus Salpaus, Savon Ammatti- ja aikuisopisto sekä Tampereen 

seudun ammattiopisto TREDU. Projekti on kestänyt kokonaisuudessaan jo kaksi 

vuotta. (Your ECVET- kotisivut, 2013)  

 

Your ECVET- projektin tavoitteena on kehittää oppimistuloksia ulkomaan opin-

noissa ja määritellä kansainvälisen vaihdon hyötyjä. Tarkoituksena on helpottaa 

oppimisen vertailua eri maissa saatujen opintojen kanssa. Myös eri työmenetelmi-

en käyttöä testataan käytännössä ja kehitetään entisestään eri toimijoiden kesken. 

Projektin aikana otetaan huomioon FINECVET:ssä saatuja tuloksia ja näitä työ-

menetelmiä testataan, otetaan käyttöön ja kehitetään entisestään. Kun testivaihe 

on ohi, tarkoituksena on jatkaa ECVET:n käyttöä ja kehittämistä myös kaikkien 

tulevien uusien ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa. Näin voidaan tarkistaa 

ECVET:n toimivuus yleisesti sekä sen eri menetelmien ja työkalujen, kuten yh-

teistyösopimusten (MoU) (Liite 3), oppimissopimuksen (Liite 4) ja arviointikaa-

vioiden (Liite 5) toimivuus. Myös oppimispisteiden selvitysten tekeminen, tes-
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taaminen ja siirtojärjestelmän kehittäminen ovat tärkeitä asioita projektin tavoit-

teiden saavuttamisen kannalta tulevaisuudessa.  (CINOP, Your ECVET hakemus, 

2011, 4)  

 

Projektin päämääränä on lähettää 100 opiskelijaa ulkomaille testaamaan näitä eri 

työmenetelmiä. Aina kun kansainväliset vaihdot ovat ohi, kaikki opiskelijat käy-

vät läpi saman proseduurin. Tällä on hyvin suuri vaikutus kansallisesti ja kansain-

välisesti, sillä oppilaitokset näissä kuudessa eri maassa jotka ovat mukana projek-

tissa, lähettävät keskimäärin 2000 opiskelijaa vuosittain ympäri Eurooppaa. Nämä 

kaikki opiskelijoita lähettävät oppilaitokset antavat samat käytännöt ja toimenpi-

teet kaikille heidän yhteistyökumppaniyrityksille. (CINOP, Your ECVET hake-

mus, 2011, 4)  

 

Tärkeimmät asiat Your ECVET:ssä ovat yhteistyösopimuksen (MoU), oppimisso-

pimuksen (Learning Agreement) ja tieto- taito- ja kompetenssipohjan laatiminen, 

sekä mahdollisesti ECVET- ohjeistuksen luominen opettajille. Tarkoituksena on 

myös luoda ohjeistus siitä, mitä pitää ottaa huomioon ja tehdä ennen ulkomaan 

vaihtoa, sen aikana ja sen jälkeen. Yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuuden kan-

nalta on kuinka oppimispisteet annetaan ja määritellään Oppimispistekaaviossa 

(Learning Units model). (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 4) 

 

Projektin loppuseminaari pidettiin Sloveniassa 16. - 18. syyskuuta ja kehittämis-

työryhmän kokous 19. syyskuuta vuonna 2013. Tämän työn lopputulosten materi-

aali, tulokset ja loppupäätelmät tulevat pitkälti tuolta seminaarista saatujen kes-

kustelujen, esitysten, kyselyjen ja palautteen myötä.    

 

Kaiken kaikkiaan ECVET on monessa hankkeessa yhtä aikaa mukana, ja sitä ke-

hitetään monin tavoin Salpauksessa, niin ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen 

kuin opiskelunkin kannalta. Näistä havaitaan helposti ECVET:n ongelmat ja hyvät 

puolet sekä kuinka sitä voitaisiin vielä kehittää entisestään. Näin jatkuva kehitys-

työ jatkuu hankkeiden ja projektien kautta. Kaikki suunnitellaan tarkasti, ja jokais-
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ta osa-aluetta pyritään kehittämään myös hallintahenkilöstön, aikataulutuksen, 

arviointiprosessin suunnittelun, valmennuksen kuin budjetinkin osalta. 

 

 3.1.1 Miksi Your ECVET- projekti? 

Ulkomaan vaihtoja on tehty jo vuosia ja niistä saatuja hyötyjä on ollut vaikeaa 

kartoittaa. Ne ovat olleet sekavia ja mitään selkeitä työkaluja tai -menetelmiä ei 

ole ollut. Yhteistyömaiden oppilaitoksissa on ollut ongelmia järjestää verkostoja, 

erityisesti Hollannissa, jossa suuria määriä rahaa on satsattu näihin kansainvälisiin 

vaihtoihin ja niiden kehittämiseen. Oppimisympäristöistä ei ole saatu kaikkea sitä 

hyötyä irti mitä olisi voinut saada ja vierailumatkoilta muihin maihin ei ole saatu 

haluttuja tuloksia. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 84)   

 

Opiskelijoiden osaamisen ja oppimisen tunnustaminen ulkomailla on erityisen 

tärkeää. Sen helppouden ja selkeiden toimintatapojen kehittäminen onkin yksi 

pääkohdista ECVET:ssä. Asioiden tulisi tapahtua yhtä helposti kuin omassa koti-

maassa, mutta kaikilla mailla ja yhteistyökumppaneilla olisi oltava samat toimin-

tatavat, käsitykset asioista ja luottamus toisiaan kohtaan. Myös opiskelijoiden 

tulisi saada mahdollisuus oppia asioita mitä he eivät voisi oppia kotimaansa oppi-

laitoksessa. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 84) 

 

Kehittämisen kohteena on myös se, miten välittää tietoa oppimistuloksista kan-

sainvälisistä työssäoppimispaikoista oman maan järjestelmään opiskelijan portfo-

lion avulla. Tarkoituksena on testata ammatillisia ja henkilökohtaisia kompetens-

seja. Koulutuskeskus Salpauksen FINECVET- projektin yksi tarkoituksista olikin 

tarkastella juuri näitä mainittuja asioita. Yleisesti ja lyhyesti kerrottuna, Your 

ECVET- projektin tavoitteena on kehittää Euroopan laajuista koulutusta, oppilas-

vaihtojen helppouden lisäämistä ja yhteisten toimintatapojen sopimista keskenään; 

unohtamatta laatua ja yhteisymmärrystä. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 

84)  
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3.1.2 Your ECVET:n taustoja  

EU tukee ja rahoittaa projektia Your ECVET- projektia. EU:n komission elinikäi-

sen oppimisen Leonardo-ohjelma rahoittaa 75% ja loput 25% tulee oppilaitosten 

omista rahoituksista. (Salpaus Your ECVET, 2014)  

 

Your ECVET sisältää kuusi eri maata ja näiden maiden kouluilla tässä projektissa 

on laajat verkostot taustalla sekä omat kansainväliset asiantuntijat ja työntekijät, 

jotka ovat olleet mukana aikaisemmissakin yhteisissä kansainvälisissä projekteis-

sa. Näitä verkostoja on tarkoitus tässä projektissa vielä laajentaa ja tiivistää enti-

sestään. Tämän tuloksena saadaan laadukasta ja laajaa kansainvälistä tuotosta ja 

kehitystä aikaiseksi oppimiskokemusten ja -tulosten vaihtojen suhteen. (CINOP, 

Your ECVET hakemus, 2011, 86)    

 

Edellisessä kansainvälisessä ammattikoulujen VET- (Vocational education and 

training) yhteistyöverkostossa vuodesta 2008 vuoteen 2010, maita olivat Suomen 

lisäksi Espanja ja Hollanti. Heillä on näin ollen jo aikaisempaa yhteistyötä projek-

teista yhdessä, joten tähän projektiin oli helppo lähteä tekemään töitä ennakolta 

ajatellen. VET- projekti sai todella hyvää palautetta projektiarvioitsijoilta finaali-

raportissaan. Sitä pidettiin jopa mallisuorituksena käytännön tason kehitystyöstä. 

(CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 86)    

 

Viro ja Hollanti sen sijaan ovat tehneet yhteistyötä monen muun maan kanssa 

EQUAFAS (Experiences with the EQF in the Agricultural Sector) -projektin tii-

moilla, joka on ensimmäinen käytännön tason EQF -viitekehystä tarkasteleva ja 

kehittävä projekti ja yhteistyö. Yksi Hollannin yhteistyökumppanikoulun työnte-

kijöistä on valittu CEDEFOP (European Centre for the Development of Voca-

tional Training) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen eksper-

tiksi hänen tekemänsä työn ansiosta. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 86)    

 

Your ECVET- projektia suunniteltiin monissa eri seminaareissa sen osanottajien 

toimesta ja loppupalaveri pidettiin Hollannin Rotterdamissa tammikuussa vuonna 

2011. Tällöin päätettiin projektin tavoitteet, tarkoitus, sisällöt, kommunikaatiovä-
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lineet ja -tavat sekä eri osanottajien roolit ja yhteistyökuvioiden järjestäminen 

yhteistyökumppanien kesken. Kaikilla osanottajilla oli omat erikoisuutensa, ko-

kemuksensa ja erikoisosaamisensa aikaisemmista kansainvälisistä projekteista 

joita nyt alettiin hyödyntää. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 86-87)    

 

3.2 EPRO- projekti 

Yksi Leonardo -projekteista on ECVET for Professionals (EPRO), joka on myös 

yhteydessä Focus on Skills I, II ja III -projekteihin. EPRO-projektissa on mukana 

14 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa. Projektin kesto on kaksi vuotta. 

Tavoitteena on opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus, joten tarkoituksena on 

lähettää henkilökuntaa yhteistyökumppani-instituutteihin jotka vastaanottavat 

opiskelijoita Salpauksesta. Opetus- ja johtohenkilöstön esitteleminen ulkomaisille 

toimijoille sekä heidän yhteisten kommunikointitaitojen kasvattaminen on projek-

tin kannalta tärkeää. He voivat tutustua kansainvälisten kumppaneidensa opetus-

käytäntöihin, työharjoittelupaikkoihin, arviointimenetelmiin, maan kulttuuriin ja 

sopia esimerkiksi työssäoppimisten ajankohdista. (CIMO, Leonardo da Vinci Mo-

bility hakemus, 2013) 

 

Projektin yksi päätarkoituksista on myös syventää yhteistyötä ECVET-

järjestelmässä, kuten oppimispisteiden luomisessa, arvioinneissa, harjoitteluissa, 

tunnistamisessa, tunnustamisessa ja yhteistyösopimuksen (MoU) (Liite 3) tekemi-

sessä eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. Myös asiakirjojen, kuten oppimisso-

pimuksen (Liite 4) ja arviointikaavioiden (Learning Agreement & Assessment 

form) (Liite 5), parantaminen on otettu huomioon. Tärkeää ovat alakohtaisten 

opetussuunnitelmien riittävä yhteneväisyys ja muutkin yhteneväisyydet, kuten 

arviointien yhteneväisyys. Tämän työn tarkoituksena onkin tutkia ovatko Salpa-

uksen ja vastaanottavan yhteistyökumppanin näkemykset näistä asioista yh-

teneväisiä vai onko selviä eroavaisuuksia. (CIMO, Leonardo da Vinci Mobility 

hakemus, 2013) 

 

EPRO hankkeen taustalla on ollut myös tavoite luoda opiskeluvaihtojen ja niiden 

laadun tarkkailun lisäksi yhteistyösopimuksen (Memorandum of Understanding) 
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tekeminen. Tämän vuoksi Your ECVET:ssä ei tähän pääasiallisesti keskitytä. Täs-

sä keskitytään pääasiassa ECVET-prosessiin, sen työkaluihin ja kehittämiseen 

vaikka MoU onkin tärkeä työkalu ECVET-prosessin alkuvaiheessa. (CIMO EP-

RO päätös, 2013)  

   

3.3 Focus on Skills III- projekti 

Focus on Skills III (FOSIII) sen sijaan keskittyy kansainvälisten vaihtojaksojen 

määrän lisäämiseen ja laadun parantamiseen. Mukana on yhteensä 20 yhteistyö-

kumppania ympäri Eurooppaa. Projektiin sisältyy toisen ja kolmannen vuoden 

opiskelijoita, pääasiassa matkailu-, tarjoilu- sekä kauneudenhoitoalan, sosiaali- ja 

terveydenhoitoalan, kaupan ja hallinnon, kaupallisen IT:n, teollisuuden alojen, 

rakennus- ja puualojen, sekä kulttuuri- ja luonnontieteellisten alojen opiskelijoita.  

Tässä otetaan huomioon kaikentasoiset opiskelijat, ei vain huippuosaajia. (CIMO, 

FOS III hakemus, 2013) 

 

Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden osaamista joka osa-alueella, kuten vahvis-

taa ja laajentaa heidän ammatillista osaamistaan, saada uusia kokemuksia ja tietoja 

esimerkiksi monikulttuurisuudesta ja kommunikointitaidoista sekä oppia tunte-

maan eurooppalaisia ammattitaitovaatimuksia. Näin opiskelija ymmärtäisi pa-

remmin mitä työmarkkinoilla vaaditaan. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia ulko-

mailla työllistymiseen ja laskee kynnystä lähteä muualle tekemään työuraa, koska 

työmarkkinat nykypäivänä arvostavat kansainvälistä osaamista globalisoituvassa 

maailmassa. Opiskelijan pääkompetensseja vahvistetaan ja elinikäisiä ammattitai-

don vaatimuksia kasvatetaan monella eri tasolla. Opettajat ja muut toimijat keskit-

tyvät jaksojen, tavoitteiden ja oppimispisteiden suunnitteluun sekä arviointikaa-

vakkeiden parantamiseen ja selkeyttämiseen. (CIMO, FOS III hakemus, 2013) 

 

Kaikki jaksot suunnitellaan yksilöllisesti juuri opiskelijalle sopivaksi ja hänen 

tavoitteitaan noudattaen, unohtamatta kuitenkaan HOPS:ia (henkilökohtainen 

opintosuunnitelma). Ohjaus ja opastus hahmotetaan eri toimijoiden prosesseina 

vaihdon eri vaiheissa. Suurin tavoite on laajentaa ECVET -testausta uusille aloille, 

mikä on yksi tämänkin työn tavoitteista. ECVET:n toimiessa rinnakkain EPRO- 
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hankkeen kanssa on hyvä, että siinä luodaan MoU:ta yhtäaikaisesti. FOS:ssa 

MoU:t tulisi olla kuitenkin valmiina hankkeen tavoitteita tarkastellessa, koska 

vaihtoja tulisi olla mahdollisimman paljon ja yhteistyösopimukset kunnossa. 

Opiskelijavaihdot toteutetaan vuosien 2013–2015 aikana. (CIMO, FOS III päätös, 

2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

4 PROJEKTIORGANISAATIO 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, yhteistyökumppaneita on Your ECVET- projek-

tissa yhteensä 14 oppilaitosta eri puolelta Eurooppaa (Kuva 9). Tämä luo hyvää 

laajaa näkemystä ja laadukasta yhteistyötä projektille. Jokaisesta oppilaitoksesta 

tulee omat asiantuntijansa, yhteyshenkilönsä ja muu henkilökunta, jotka ovat jol-

lain tapaa mukana projektissa, esimerkiksi testauksen merkeissä. Seuraavissa kap-

paleissa esitellään kunkin maan oppilaitokset ja niiden roolit projektissa. 

 

Kuva 9. Tummennetut maat ovat mukana Your ECVET- projektissa. (Your EC-

VET- kotisivut, 2013) 
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4.1 Suomi 

Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa toisen asteen 

ammatillista ja ylemmän toisen asteen ammattikorkeakoulutusta. Konsernissa 

opiskelee yli 5000 opiskelijaa ammattipuolella, 188 opiskelijaa ammattikorkea-

koulussa, noin 1500 näyttötutkintoa tekevää opiskelijaa, sekä noin 13000 aikuis-

opiskelijaa. Perustutkintoja on tarjolla lähes 40 ja ammattitutkintoja ja erikoisam-

mattitutkintoja on myös lähes 100. Lisäksi tarjotaan lukiokoulutusta ja muuta eri-

kois- tai asiantuntijakoulutusta. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin 850 

henkilöä. Toimintatuottoja tulee noin 77 miljoonaa euroa. (Salpaus kotisivut, 

2013) 

   

Salpauksella on paljon kokemusta kansainvälisistä projekteista, kuten aikaisem-

missa kappaleissa on tullut ilmi, hyvänä esimerkkinä FINECVET III josta kansal-

linen, eurooppalaiseen pohjautuva, ECVET- malli on luotu. Salpaus on yksi kuu-

desta ammattikoulusta Euroopassa, jotka testaavat ECVET:iä aktiivisesti opiskeli-

javaihdoissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihtohankkeissa ja -projekteissa. Tä-

män lisäksi Salpauksen tärkeä rooli Your ECVET- projektissa on kehitystyö. 

(CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 28) 

 

Muita oppilaitoksia Suomesta ovat Jyväskylän ammattiopisto, Mikkelin Etelä-

Savon Ammattiopisto Esedu sekä Tampereen seudun ammattiopisto TREDU. 

Jokaisella on laaja kokemus kansainvälisistä projekteista, kuten FINECVET:n 

kehittämisestä. Nämä oppilaitokset keskittyvät lähinnä testaamiseen ja oppilas-

vaihtoihin Your ECVET:ssä. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 29-48)  

  

4.2 Hollanti 

Hollannista mukana on mukana yhteensä viisi oppilaitosta. Puhutaan usein myös 

niin sanotusta Hollannin koalitiosta. Ensimmäinen niistä on Onderwijsgroep Til-

burg, jolla on 46 alueellista opetuskeskusta ympäri Hollantia. Tämä oppilaitos on 

erikoistunut lähes jokaiseen toisen asteen koulutukseen niin nuoriso- kuin aikuis-

puolellakin ja on Etelä-Hollannin suurimpia oppilaitoksia 14000 opiskelijalla ja 
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1400 hengen henkilöstöllään. Tästä oppilaitoksesta tulee myös yksi ECVET-

eksperteistä, joka toimii myös koulunsa kokeneena kansainvälisenä koordinaatto-

rina. Tämän oppilaitoksen vastuulla on myös projektin hallinta ja työnjohto. (CI-

NOP, Your ECVET hakemus, 2011, 5-7)  

 

Muita oppilaitoksia Hollannista ovat ROC RIJN IJssel, Wellant College, Albeda 

College, Summa College (entinen ROC Eindhoven). Näistä RIJN IJssel:n vastuul-

la on testauksen lisäksi projektin hallinta ja kehittäminen. Muiden oppilaitosten 

tehtävänä on toimia testaajana. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 8-24) 

 

4.3 Espanja 

Espanjasta mukana on kaksi oppilaitosta. Baskimaasta on Escuela Profesional 

Comarcal Lea Artibai S. Coop; lyhyesti Lea Artibai Ikastetxea. Kyseinen ammat-

tikoulu tarjoaa paikalliselle Baskimaalla sijaitsevalle 25000 asukkaan alueelle 

palvelujaan. Koska kyseinen alue on erikoistunut kalastamiseen ja maanviljelyk-

seen, on sinne strategisesti lisätty eri teollisista sektoreista toimintaa ja sitä tuke-

maan omat koulunsa. Koulutusaloja ovat muun muassa auto-, elektroniikka- ja 

mekaniikka-alat. Yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä työssäoppimisen ja koulu-

tuksen kanssa. Myös uusia liike-ideoita pyritään kehittämään. Nämä teollisuusalat 

tuovat elannon yli 9000 ihmiselle. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 49-51) 

 

Lea Artibai Ikastetxea- koulutuslaitoksella on Your ECVET:ssa roolina ja tehtä-

vänä toimia laaduntarkkailijana, olla mukana kehitystyössä ja testauksessa. Opet-

tajien tehtävänä on tutkia teknisen tietämyksen, taitojen ja kompetenssien määrit-

telyä ja arviointia. Koulu on mukana laajassa 22 ammattikoulun yhteistyökump-

panuudessa Baskimaassa. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 51-52)     

 

Toinen koulu Espanjasta on San Viator. Koulutuskeskus tarjoaa koulutusta yli 

1000 opiskelijalle aina lastentarhasta ammattikouluun tai lukioon. Se tarjoaa kou-

lutusta myös aikuisille ja työttömille. Koulu on erikoistunut vähittäiskauppaan, 

automekaniikkaan, mekaniikkaan, elektroniikkaan ja sähköistykseen, nuorten 

koulutukseen ja vanhusten hoitoon. San Viator on myös aktiivinen työssäoppimi-
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sen ja koulutuksen yhdistäjä, sekä kansainvälinen toimija joka pyrkii aktiivisesti 

ottamaan myös opettajia mukaan kansainvälisiin projekteihin. Projektissa koulun 

tehtävänä on testaus ja levittäminen. Koulu on myös samassa 22 ammattikoulun 

yhteistyökumppanuudessa Baskimaassa kuin aikaisemmin esitelty Lea Artibai. 

(CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 53-56)     

 

4.4 Saksa 

Saksasta mukana on vain yksi koulu: Arbeit und Leben Hamburg e.V. Hampuri-

lainen ja Saksan ammattiliiton ylläpitämä koulu tarjoaa ammattiliitto-, sosiaali- ja 

poliittista koulutusta. Ammattikoulun lisäksi myös aikuisopetus on tärkeässä roo-

lissa. Koulussa on yli 2500 opiskelijaa. Koululla on paljon yhteistyökumppaneita 

Euroopassa ja muualla maailmassa. Erityisesti he ovat ottaneet osaa moneen kan-

sainväliseen opetusprojektiin sosiaalisessa ja poliittisessa koulutuksessa. (CINOP, 

Your ECVET hakemus, 2011, 58-60) 

 

Heidän roolinsa projektissa on toimia kehittäjinä laajan eri projekteista saadun 

kansainvälisen kokemuksensa vuoksi. Koulu on toiminut aikaisemmin hollantilai-

sen Albeda Collegen kanssa terveyskoulutuksen sektorilla ja tämän vuoksi he ovat 

myös nyt samassa kansainvälisessä projektissa. (CINOP, Your ECVET hakemus, 

2011, 61-62) 

 

4.5 Slovenia 

Sloveniasta on projektissa mukana kaksi koulutuslaitosta: Institute of the Republic 

of Slovenia for Vocational Education (CPI) and Training sekä Technical School 

Centre – Nova Gorica (TSC NG). Ensimmäinen koulu Ljubljanasta toimii tutki-

muksen, kehityksen ja tietoa antavana toimijana sekä on myös maan ja sosiaali-

kumppaneiden avulla ammatillisen ja teknillisen koulutuksen yhdistävä tekijä. Se 

myös koordinoi ja yhdistää opiskelutrendejä, mitä esimerkiksi työelämä milläkin 

hetkellä vaatii ja luo ammatillisia standardeja ja profiileja elinkeino- ja kompe-

tenssipohjaisiin esiammatillisiin, ammatillisiin ja sen jälkeisiin koulutuksiin. CPI 

tarkkailee ammattikoulutusta ja pyrkii lisäämään laadunvarmistusta ja itsearvioin-
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tia eri ammatillisissa koulutuksissa. Tässä projektissa heidän tehtävänsä on kehi-

tystyössä, koska heillä on viisi kokenutta ja osaavaa projektihenkilöä kehitystyö-

hön juuri toisen asteen koulutuksessa. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 63-

66) 

 

Nova Goricassa sijaitseva koulu on yksi Slovenian tärkeimpiä ammatillisia oppi-

laitoskeskittymiä, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. He ovat 

erikoistuneet tekniseen ja sosiaaliseen koulutukseen, sekä erityisesti myös kan-

sainvälisiin projekteihin ja esimerkiksi oppilaiden koulutuksiin ulkomailla. Koulu-

tustarjonta on uutta ja kehittynyttä. ICT-teknologia, automaatio, robotiikka, meka-

troniikka, yritystoiminta, kestävä kehitys, luonnonsuojelu, maalaisintegraatio, 

uusiutuvat energialähteet ja raaka-aineiden integraatiot ovat tärkeä osa heidän 

koulutustarjontaansa. Koulun tehtävä projektissa on toimia käytännön testaajana 

juuri laajan oppilasvaihdon takia. Heillä on myös viisi kokenutta ja pätevää pro-

jektihenkilöä tätä ECVET-projektia ajatellen. (CINOP, Your ECVET hakemus, 

2011, 69-72) 

 

4.6 Viro 

Virosta mukana on yksi oppilaitos nimeltään Luua Forestry School Jõgevamaan 

kaupungista. Luua on erikoistunut metsäalaan ja puutarhaukseen. Koulun 3500 

hehtaarin pinta-ala sisältää sahaamon, puunhoitolan ja 3,5 hehtaarin puulajipuis-

ton sekä uuden puutarhatalon. Oppilaitoksessa opiskelee noin 400 nuorta opiskeli-

jaa ja kurssitarjontaa on myös aikuisille. Koululla on myös aikaisempaa kokemus-

ta kansainvälisistä projekteista muun muassa TOI/LLP ”EQUFAS”-nimisessä 

projektissa jossa verrattiin tasoja kahdesta neljään EQF:n avulla maataloussekto-

rilla. Juuri tämän kansainvälisen kokemuksen ansiosta heidän tehtävänään Your 

ECVET:ssä on toimia kehittäjänä ja testaajana. (CINOP, Your ECVET hakemus, 

2011, 75-77)   
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5 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 

ECVET:n käytöstä on jo joitain viitteitä siitä, mitä hyötyjä se toisi eri toimijoille, 

kuten opiskelijalle, koulutuksen järjestäjille ja työelämälle. Aikaisemmissa FI-

NECVET- projekteissa erityisesti luotiin laajoja verkostoja eri toimijoiden kesken 

(Kuva 10.). FINECVET 3- kokeilutoiminnassa oli jo kahdeksan ammatillista pe-

rustutkintoa, neljä ammattitutkintoa ja kolme erikoisammattitutkintoa (Kuva 11). 

Vielä tässä vaiheessa ei kuitenkaan ollut sähköalan tutkintoja mukana, kuten ICT- 

tai elektroniikka-alaa. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 

10-11) 

 

 

Kuva 10. FINECVET:n yhteistyöverkosto. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuurimi-

nisteriö, CIMO 2012, 11)  
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Kuva 11. FINECVET 3- toiminnassa olleet tutkinnot. (Opetushallitus, Opetus ja 

kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 10)   

 

5.1 Mahdolliset hyödyt 

Opiskelijalle suurimmat hyödyt tulisivat olemaan ammattitaidon laajentaminen ja 

mahdollisuus erikoisosaamisen saamiseen. Myös kansallisessa tai kansainvälises-

sä liikkuvuudessa aiemmin arvioidut ja dokumentoidut osaamiset voidaan hel-

pommin tunnistaa ja tunnustaa, erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaitojen 

tunnustaminen vahvistuu. Tämä mahdollistaa erilaiset opinto- ja tutkintopolut ja 

tuo kansainvälisyyttä omiin opintoihin. Näin ollen myös valmistumisen nopeutu-

minen mahdollistuu. Oman alan osaamiset, osat ja arvioinnit tulevat myös selke-

ämmiksi opiskelijalle sekä myös koulutuksen järjestäjälle. Mahdollisesti aikuis-

opiskelijoidenkin kansainvälistyminen saattaa lisääntyä. (Opetushallitus, Opetus 

ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 1-16)  

 

Koulutuksen järjestäjän, sekä ”lähettävän” että vastaanottavan, on helppo tehdä 

suunniteltu laadunvarmistus yhteistyösopimuksella. Näin syntyy luottamusta yh-

teistyökumppaniin ja sieltä saatuihin oppimistuloksiin ja arviointeihin. Toiminta-

periaatteista, kuten arviointi- ja tunnustamiskäytänteistä, on myös helpompi sopia 

tutkintotoimikunnan ja näyttöjen toimielimen yhteistyössä. Näin ollen näyttöjen 

suunnittelu, toteutus ja arviointi selkeytyy ja helpottuu. Koulut myös näkevät hel-
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pommin kansainvälisyyden hyödyt. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, 

CIMO 2012, 1-16) 

 

Työelämä sen sijaan saa mahdollisuuden saada entistä monipuolisempaa osaamis-

ta ja kansainvälisesti kokeneita työntekijöitä. Myös muualta hankittua ja arvioitua 

osaamista on työantajienkin helpompi ymmärtää yhtenäisen taitojen ja osaamisen 

kuvaamistavan vuoksi. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 

2012, 1-16) 

 

5.2 ECVET:n mahdollinen käyttöönotto 

Tarkoituksena olisi, että ECVET otettaisiin käyttöön vuoden 2014 aikana eri oppi-

laitoksissa. OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö) yhdessä vastaa OPH:n (Opetus-

hallitus) kanssa ECVET-järjestelmän toimeenpanosta ja OPH on myös vastuussa 

koulutuksista ja tiedotuksista. Tarkoituksena on pitää alueellisia ja valtakunnalli-

sia seminaareja, luoda ja jakaa oppaita, julkaisuja ja esitteitä kuten myös verkko-

materiaalia. Nämä ovat jo käynnissä, mutta pääpainopiste on vuosissa 2013 ja 

2014. (Kuva 12.) (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 8) 

 

 

Kuva 12. ECVET:n aikataulu. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CI-

MO 2012, 8) 



 

 

52 

 

Pääasiallisina kohderyhminä ovat koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät ja tutkinto-

toimikunnat. Lisäksi oppilaitosjohtoa, opettajia, työnantajia, työntekijöitä, opiske-

lijoita sekä ammatillisia opettajankoulutusyksiköitä tiedotetaan ja koulutetaan 

asiasta. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, CIMO 2012, 1-16)  

 

ECVET- järjestelmän käyttöönotto kuitenkin kestää Valtionneuvoston mukaan 

aina vuoteen 2016 asti eri asteilla, vaikkakin käyttöönoton pääasiallinen vuosi on 

2014. Koulutus ja kehittämissuunnitelmat jatkuvat Suomessa perus-, ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoissa, vaikkakin vastaava järjestelmä (ECTS) on jo käytössä 

korkea-asteen koulutuksissa. (Opetushallitus, FINECVET suunnan näyttäjänä, 

2013)   

 

ECVET:n käyttöönottoa helpottaa muutamat seikat, kuten se että tutkinnot on jo 

valmiiksi jaettu osiin ja tavoitteet kuvattu oppimistuloksina. Myös opintopisteet 

tai -viikot, jotka tullaan muuttamaan tulevaisuudessa oppimispisteiksi ECVET:n 

yhteydessä, ovat jo olemassa. Aiemmin opitun tunnustaminen on tullut tutuksi 

opettajien koulutuksen ja tiedottamisen kautta, jotta koulutuksen järjestäjät voivat 

itse tehdä tunnustamispäätökset. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministeriö, 

CIMO 2012, 1-16) 

 

Haasteita ja tehtävää silti on, erityisesti ECVET-pisteiden määrittämisessä jokai-

selle näyttötutkinnolle erikseen. Myös ECVET:n markkinointi opettajille ja tut-

kintotoimikunnille voi tulla haastavaksi ja vaikeaksi. Luottamus ja yhteisymmär-

rys tässä asiassa tulisi saavuttaa, jotta ECVET saataisiin oikealla ja yhdenmukai-

sella tavalla käyttöön. Myös laadun varmistus saattaa tulla ongelmaksi prosessin 

eri vaiheissa. Nämä kaikki tulevat olemaan tärkeitä asioita työn ECVET- proses-

sin parantamisvaihtoehtoja tehtäessä. (Opetushallitus, Opetus ja kulttuuriministe-

riö, CIMO 2012, 1-16) 

 

Tutkintojen sijoittaminen kansalliselle (NQF) ja eurooppalaisen tutkintojen viite-

kehyksen (EQF) tasoille on myös tärkeää tulevina vuosina. Muutoksia tullaan 

tekemään myös lainsäädäntöön ja Opetushallituksen määräyksiin tutkintojen ja 
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koulutusten perusteista. Myös määräyksiä ja suosituksia tullaan tekemään tutkin-

totodistuksista, todistusmalleista ja kansainväliseen käyttöön tulevista liitteistä. 

Suuri muutos tulee myös olemaan se, että oppiminen ei ole aikaan kytketty kuten 

nyt opintoviikkoina, vaan säädöspohjaa on muutettava. (Opetushallitus, FINEC-

VET suunnan näyttäjänä, 2013)   
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6 TOTEUTUSSUUNNITELMA 

Työ toteutetaan Your ECVET- projektissa saatujen kyselyjen ja loppuseminaaris-

sa esiteltyjen eri maiden palaute- ja kehityskeskustelujen avulla. Jokaiselle projek-

tihenkilölle lähetetty ja palautettu kyselylomake analysoidaan. Näiden asioiden 

perusteella tehdään kvalitatiivinen analyysi ja johtopäätökset, jotta saavutetaan 

haluttu lopputulos, eli pystyttäisiin vastaamaan työn pääkysymykseen: mitkä ovat 

ECVET:n suurimmat ongelmat ja miten sitä tulisi vielä kehittää sekä Euroopan 

että Suomen tasolla?   

  

6.1 Your ECVET:n ositus ja roolien jako  

Your ECVET- projektin alussa valittiin kaksi kokenutta projektijohtajaa, jotka 

ovat vastuussa projektin jokapäiväisestä hallinnasta, muun muassa teknisestä 

koordinoinnista, hallinnollisten toimintojen käyttöönotosta sekä organisaatioiden 

tehokkaasta kommunikoinnista projektipartnereiden kesken. He pyrkivät pitämään 

projektin yhteistyökumppanien yhteistyön hyvällä mallilla ja auttavat ymmärtä-

mään kulttuurillisia eroja. Heillä on laaja kokemus ja tietotaito aikaisemmista 

Leonardo da Vinci- ja Grundtvig- (Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma 

aikuiskoulutukselle) projekteista. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 89-90) 

 

Kehitystyöstä on vastuussa myös yksi projektihenkilö jokaisesta maasta ja nämä 

ovat myös mukana ohjauskomiteassa. Joillakin jäsenillä on erikoisrooli, jos heillä 

on jokin erikoisosaaminen tai kokemus projektin kannalta. Näitä voivat olla niin 

sanottujen työpakettien levitys, laadunhallinta tai jokin erikoisosaaminen EC-

VET:stä, kuten suomalaisilla FINECVET- projektista ja sen tuloksista. (CINOP, 

Your ECVET hakemus, 2011, 89-90)  

 

Työpaketteja tässä projektissa ovat: projektinhallinta, kehitystyö, testaus, levitys 

ja laadunvarmistus. Yhdellä työryhmän jäsenistä on jokin näistä työpaketeista 

kehityksessään ja vastuullaan. Näistä jokaisesta tulee olla selkeä ohjeistus, suunni-

telma, kehitysaskeleet ja tulokset, sekä myös aikataulutuksen tekeminen on tärke-
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ää. Viitekehysten laadunvarmistus ja monitorointi on erityisen tärkeää. (CINOP, 

Your ECVET hakemus, 2011, 89)     

 

6.2 Projektin aikataulutus 

Projektin aikana pidetään neljä kansainvälistä tapaamista. Aloitustapaamisen tar-

koituksena on asettaa projektin tavoitteet ja jakaa roolit. Kahdessa kehitystapaa-

misessa projektin hallinnolliset ihmiset, erikois- tai asiantuntijaroolissa olevat 

henkilöt tapaavat. Lopetustapaamisessa, joka pidetään 16.9–19.9.2013 Slovenias-

sa ja johon tämäkin työ perustuu, tarkoituksena on käyttää työryhmiä jotka kar-

toittavat projektin tuloksia. (CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 89)      

 

Projektihenkilöt pitävät myös omissa maissaan neljä keskinäistä kansallista ta-

paamista. Näissä kehitystyöryhmän jäsenet ja erikoisrooleissa olevat sekä asian-

tuntijat tapaavat, kehittävät ja suunnittelevat ECVET- prosessiin kuuluvia työka-

luja oman maansa kannalta. Näihin tapaamisiin kutsutaan myös paikallisia ja kan-

sallisia sidosryhmän jäseniä mukaan kehittämään ja miettimään mahdollisia kehi-

tyskohteita, antamaan palautetta, sekä pohtimaan muita projektiin liittyviä asioita. 

(CINOP, Your ECVET hakemus, 2011, 89)     

 

Projektin aikataulu: 

Lokakuu 2011: ensimmäinen tapaaminen kaikkien osallistujien kesken. 

18.11.2011 mennessä: projektin hallinta-, levitys- ja hyödyntämis-, laatu- ja arvi-

ointisuunnitelmien luominen ja suunnittelu. 

30.11.2011: alustavat versiot työkaluista joita tullaan käyttämään. 

30.12.2011: muokkausehdotusten lähettämistä. 

30.1.2012: työversioiden lähettäminen testaajille, esimerkiksi opettajille ja käy-

tännön tutoreille. 

Helmi-kesäkuu 2012: ensimmäinen ryhmä opiskelijoita lähetetään testaamaan 

työkaluja. 

Heinäkuu 2012: tulosten arviointi työpaikoilta saaduista tuloksista sekä neuvoja. 

Syyskuu 2012: kehitystyöryhmän toinen tapaaminen, jossa arvioidaan ja otetaan 

käyttöön kehitetyt työkalut. 
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Lokakuu 2012 – maaliskuu 2013: toinen ryhmä opiskelijoita lähetetään testaa-

maan työkaluja. 

Maaliskuu 2013: tuloksia työpaikoilta ja lisää neuvoja ja ohjeita. 

Huhtikuu 2013: kolmas tapaaminen kehitystyöryhmän kesken. 

Huhtikuu – syyskuu 2013: lopullisten tulosten tarkastelua oppimispistekaaviosta. 

(Learning Units model), työkaluista, prosessien kuvailuista ja suosituksista. 

16.9–18.9.2013: loppuseminaari Sloveniassa. Lopulliset tulokset sekä työkalujen 

tarkastelua työryhmissä. 

19.9.2013 Sloveniassa: kehitystyöryhmän päätöstapaaminen. (CINOP, Your EC-

VET hakemus, 2011, 89)     

 

6.2.1 Projektin henkilökohtainen aikataulutus 

Henkilökohtaisesti tulin Your ECVET-projektiin vasta vuoden 2013 elokuun puo-

livälistä lähtien, kun organisaationi sai tietää minun tekevän tutkimusta EC-

VET:stä ja siihen liittyvistä asioista. ECVET:iin tutustumiseni alkoi kuitenkin jo 

aiemmin vuoden 2013 alussa. Teorian ja materiaalin keräystä tapahtui aina syys-

kuuhun 2013 asti, kunnes Slovenian loppuseminaarissa 15.–19.9.2013 tutustuin 

Your-ECVET:n parissa työskenteleviin ekspertteihin, koordinaattoreihin, asian-

tuntijoihin ja opettajiin. Tästä alkoi käytännön osuus työstä. Lopulliset analyysit ja 

päätelmät tehtiin vuoden 2014 tammikuuhun mennessä sähköpostiin palautettujen 

ECVET- kyselylomakkeiden (Liite 2) avulla.  
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7 TULOKSET 

Tutkimuksesta saadut tulokset perustuvat Sloveniassa syksyllä 2013 pidettyyn 

ECVET-projektin loppuseminaariin, jossa jokainen osallistunut maa kertoi omia 

kokemuksiaan oppilasvaihdoista, kokemuksista sekä esille tulleista hyvistä ja 

huonoista puolista. Tämän lisäksi lähetettiin 58 kappaletta englanninkielisiä kyse-

lylomakkeita sähköpostilla eri osanottajille (Liite 2). Kyselyt lähetettiin projektis-

sa mukana olleille henkilöille, kuten asiantuntijoille, kansainvälisille projektihen-

kilöille ja eri maiden opettajille, jotka olivat mukana projektissa tai muuten ovat 

tutustuneet tarkemmin ECVET:iin omassa maassaan. Kappaleet 7-9 perustuvat 

näistä saatuihin tuloksiin.    

 

7.1 Tutkimustuloksia 

Kyselyyn vastasi ainoastaan yhdeksän 58:sta, joten vastausprosentiksi saamme 

vain 15,5 %, mikä on yllättävän huono tulos. Tähän palataan myöhemmin kappa-

leessa 7.2.2. Tutkimustulokset esitellään seuraavissa kappaleissa, kuten ECVET:n 

hyvät puolet ja suurimmat ongelmat sekä heikkoudet. 

 

7.2 Tulosten analysointi 

Tulosten analysointiin käytettiin materiaalina edellisessä kappaleessa mainittuja 

kyselylomakkeita, loppuseminaarin tuloksia ja muita seminaarissa esille tulleita 

asioita kunkin maan kohdalta. Näistä koottiin yhteen lyhennelmät ja tehtiin tarvit-

tavat päätelmät ja analysoinnit. Prosenttiluvut ovat suuntaa-antavia, mutta ne aut-

tavat lukijaa hahmottamaan vastauksien painokkuutta ja toistuvia asiayhteyksiä, 

jotta saadaan selkeästi selville tärkeimmät asiat. Seuraavissa kappaleissa käydään 

läpi hyviä ja huonoja puolia joita ECVET:n kehittämishankkeen aikana on tullut 

esille näiltä henkilöiltä ja mailta joille kyselylomakkeet lähetettiin. 
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7.2.1 Hyvät puolet 

Hyviä puolia tuli esille yhteensä kuusi erilaista pääkohtaa jotka toistuivat, joten 

korrelaatiota ei tässä kysymyksessä esiintynyt (Kuva 13). Kaksi tärkeintä asiaa 

olivat ECVET:iin kehitetyt työkalut: yhteistyösopimus (Memorandum of Unders-

tanding), oppimissopimus (Learning Agreement), arviointikaavaake (Assessment 

form) ja oppimispisteet (Learning Units). Nämä toivat lisää selkeyttä ja laatua 

työskentelyyn maiden välisissä oppilasvaihdoissa. Jokainen vastannut maa otti 

tämän asian esille. Toisena tärkeänä asiana koettiin se, että jokainen yhteistyömaa 

näkee samalla tavalla ECVET:n ja tavoitteen saada kokemuksia oppimispisteistä 

sekä kuinka eri maat käyttävät ECVET:iä omassa maassaan. Tämäkin varmasti 

lisää laadukkuutta toimintaan ja yhteisnäkemystä tulevaisuuteen. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

 

Kuva 13. Kuinka monta prosenttia vastanneista näki erilaisia hyviä puolia 

ECVET:n käytöstä. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi nähtiin opiskelijoiden keskittyminen oppimi-

seen, eikä niinkään muuhun epäolennaiseen, kuten paperitöihin tai byrokratiaan, 

mikä on yleensä oppilasvaihtojen ongelmana. Näin nähtiin oppilasvaihtojen tule-
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vaisuus hieman valoisampana ja ammattikoulutuksien toiminta läpinäkyvämpänä 

aikaisempaan nähden. Muita mainittuja tärkeitä asioita olivat hyvät esimerkit ja 

pilottikokeilut eri maiden välillä, luottamuksen ja kansainvälisten vaihtojen li-

sääntyminen sekä EQF:ään tutustuminen. Myös uusi näkökanta pelkän oppimisen 

tulosten arviointiin koettiin positiivisena asiana. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Jostain syystä espanjalaiset eivät ottaneet kantaa hyviin puoliin. On vaikeaa tulki-

ta, eivätkö he näe hyviä puolia vai eivätkö he osaa nimetä niitä. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

7.2.2 Suurimmat ongelmat 

Suurin ongelma työn kannalta oli ensinnäkin erittäin heikko vastausprosentti, 

15,5 %, joka heikentää tulosten validiutta, luotettavuutta sekä yleistettävyyttä. 

Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä, eli tutkimuksenmenetelmän kykyä mitata 

tarkasteltavaa asiaa. Mittarin ja mittaustoimituksen tulisi myös olla reliaabeleja. 

(Metodix A, 2014). Tutkimuksen luotettavuus riippuu siitä onko tutkimusaineisto 

validi tai aineistosta saadut tulokset luotettavia. Toisin sanoen tutkimus on reliaa-

beli, jos saataisiin seuraavassa tutkimuksessa samoja tuloksia kuin tässä tutkimuk-

sessa. (Metodix B, 2014). 

 

Voidaan vain spekuloida, mistä tämä mahtaa johtua. Eikö aihe kiinnosta projekti-

henkilöitä ja asiantuntijoita, ovatko he liian kiireisiä vai oliko vastauslomake liian 

vaikea tai työläs täytettäväksi. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Vastanneista henkilöistä monet näkivät hyvin erilaisia huonoja puolia tai toisin 

sanoen suurimpina ongelmina hyvin erilaisia asioita, joten korrelaatiota syntyi 

näissä vastauksissa jo jonkin verran (Kuva 14). Suurimmaksi ongelmaksi otettiin 

kuitenkin esille projekteissa esille tullut byrokratia paperitöineen, eri maiden lait 

ja päättäjien vaikea tai hidas suhtautuminen asiaan. Käytännössä jokainen maa otti 

asian jollain tavalla esille. Toiseksi huonoksi asiaksi nähtiin eri maiden arviointi, 
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joka on joissain maissa hyvinkin erilainen toisiinsa nähden, sekä kuinka arviointi-

kriteerit nähdään muualla. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

 

Kuva 14. Kuinka monta prosenttia vastanneista näki erilaisia ongelmakohtia EC-

VET:ssä. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Yksi heikkous on oppimiseen keskittynyt arviointi ja kuinka se nähdään ja ym-

märretään eri maissa, koska ei enää keskitytä vain tietyn työn tai ajan myötä saa-

vutettuun oppimiseen tai harjoitteluun. Lisäksi ECVET-prosessi nähtiin yleisesti 

hyvinkin työläänä kokonaisuutena monelta eri näkökannalta, esimerkiksi kuinka 

oppimispisteet määritellään ja kuinka tietyissä maissa voidaan ammatillinen kou-

lutusjärjestelmä muuttaa ECVET-järjestelmään. Erityisesti Hollannissa tämä näh-

tiin ongelmalliseksi. He joutuvat muuttamaan täysin koko ammatillisen koulutus-

systeeminsä. (ECVET-kyselylomake, 2013) 
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Uusien ja hyvien yritysten valitseminen nähtiin ongelmaksi, erityisesti se, kuinka 

he suhtautuvat oppimispisteisiin ja kuinka joustavia he ovat. Myös ECVET näh-

tiin vielä hyvin tuntemattomana asiana monelle eikä sen kanssa ole vielä totuttu 

työskentelemään. Kommunikaatioprosessit ja koordinointi olivat myös ongelmal-

lisia. Lisäksi otettiin huomioon opettajat ja heidän suhtautumisensa ECVET:iin, 

koska yleisesti ihmiset näkevät asian hyvin vaikeana ymmärtää, mikä voi vaikut-

taa koko järjestelmän toimimiseen ja käyttöönottoon. (ECVET-kyselylomake, 

2013) 
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8 SUURIMMAT KEHITYKSEN KOHTEET 

 

Seuraavat kohdat ovat työn kannalta tärkeimmät, koska vastausten ja esitysten 

perusteella voidaan tarkastella, missä vaiheessa ECVET:n kehitysprosessia ollaan 

Euroopan ja Suomen tasolla. Your ECVET- hanke on vain yksi osa järjestelmän 

kehittämistä. Seuraavissa kappaleissa voidaan nähdä missä kehitysvaiheessa ol-

laan ja miten ECVET toimii tietyissä ammatillisen koulutuksen asioissa. Näin 

saadaan esille suurimmat kehityksen kohteet tulevaisuuden kannalta. 

 

8.1 Missä vaiheessa ollaan menossa? 

Monet vastaajista olivat tyytyväisiä yleisellä tasolla siitä, missä ollaan menossa 

tällä hetkellä ECVET:n kehittämisessä. Korrelaatiota vastauksissa esiintyi kuiten-

kin hieman. Your-ECVET- hankkeesta saatiin paljon tietoa juuri ECVET:n käy-

töstä ja siitä, mitä se yleisesti tarkoittaa. Se edisti myös opiskelijavaihtoa. (EC-

VET-kyselylomake, 2013) 

 

Lähes kaikki maat kokivat, että työtä on silti paljon tehtävänä. Erityisesti hollanti-

laiset näkivät eniten olevan vielä tehtävää ja he eivät olleet täysin tyytyväisiä. He 

olisivat halunneet enemmän oppilasvaihtoja, testausta ja sektorikeskeistä kehitystä 

oppimispisteissä. He olivat kuitenkin tyytyväisiä yleiseen ymmärrykseen johon 

projektissa päästiin jokaisen osapuolen kesken. Myös Saksa ja Espanja näkivät, 

että tehtävää on vielä paljon jäljellä. Espanjalaiset olisivat halunneet tyytyä yhteen 

yhteiseen työkaluun eikä monimutkaisempaan poikkeukselliseen ratkaisuun johon 

nyt päädyttiin, jossa jokaisella maalla on omat lomakkeensa. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

Eniten tyytyväisiä tämän hetken tilanteeseen olivat suomalaiset ja slovenialaiset 

projektihenkilöt. Suomalaiset mainitsevat silti ”On kuitenkin ymmärrettävä ettei 

kaikkea voida tehdä kerralla, sekä ECVET tarvitsee selkeyttämistä ja jalkautta-

mista.” Vaikka espanjalaiset kokivat, että tekemistä oli paljon, he näkivät kuiten-

kin positiivisena eri systeemien yhdistämisen ja ongelmien selvittämisen käyt-
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töönotossa. Kaikki nämä edeltävät asiat nähdään kuvan 15 kaaviossa jossa projek-

tihenkilöt saivat antaa näkemyksensä siitä, missä vaiheessa ollaan tällä hetkellä 

menossa. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

 

Kuva 15. Kaaviosta näemme missä vaiheessa projektihenkilöt kokevat ECVET:n 

kehityksen olevan tällä hetkellä. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

8.2 ECVET:n toimivuus eri maissa 

Yleisesti ECVET nähtiin edes jollain tasolla toimivaksi niissä kouluissa jotka oli-

vat mukana kehittämässä toimintaa Your ECVET:ssä. Näitä asioita otetaan esille 

ECVET-kyselylomakkeiden ja ECVET-seminaarissa esiteltyjen esitysten perus-

teella. 

 

Suomessa suurimmaksi ongelmaksi nähtiin paperityöt, lait ja suuri dokumenttien 

määrä. Byrokratia koettiin tyypillisenä ongelmana. (ECVET-seminaari, 2013, 

17.9.) Myös Opetushallitukselta toivotaan selkeämpää ja enemmän informaatiota 

järjestelmän käyttöönotossa, koska muuten sen käyttöönotto lykkääntyy vuoteen 

2015. Arviointiprosessin tulisi toimia helposti ulkomaisin voimin, mutta se vai-

kuttaa melko kaukaiselta ajatukselta vielä tässä vaiheessa. Myöskään arvosteluas-

teikko ei vielä toimi kuten pitäisi. Kuitenkin nähtiin, että ECVET on auttanut 

luomaan uusia yhteistyökumppaneita ulkomaalaisten koulutuksenjärjestäjien 

kanssa yhteistyösopimusten (MoU) avulla. (ECVET-kyselylomake, 2013) 
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Hollannissa on otettu käyttöön EQF ja ECVET kehityskohteeksi. Joissain kouluis-

sa käyttöönotto on ongelmallista, koska oikeaa halua siihen tai sen onnistumiseen 

ei tunnu olevan kenenkään osapuolen taholta. Ei uskota jokaisen koulun ottavan 

sitä käyttöönsä tai ottavan siitä vastuuta. Yleensäkin kiinnostus ECVET:iä koh-

taan on pientä. Myös työelämän mukaantulo on avainasia ja siihen tulisi eniten 

panostaa. Koulujen lautakuntien ja johdon tulisi kiinnittää enemmän huomiota 

ongelmien ratkaisemiseen. ECVET:iin liittyvät asiat tulisi saada lakiin, jotta ne 

oikeasti otettaisiin huomioon. Muuten asia ei kehity eteenpäin. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

Toisaalta asia nähdään Hollannissa toiseltakin kannalta. Jokainen koulu on vasta 

alkuvaiheessa ERASMUS- hankkeessa (Kansainvälinen opiskelijavaihto-

organisaatio) sekä ECVET:n kehittäminen ja kehitystyö jatkavat kasvuaan. Kui-

tenkin kaikki päättäjät ovat tietoisia näistä asioista ja mahdollisuuksista sekä nii-

den tärkeydestä opiskelun kannalta. (ECVET-kyselylomake, 2013) Opiskelijat 

ovat mielissään käytettyään ECVET:iä omissa opiskelijavaihdoissaan, samoin 

kuin opettajat suunnitellessaan ja arvioidessaan vaihtoja. Opiskelijat pystyvät pa-

remmin kartoittamaan mitä he haluavat oppia ja he voivat arvioida itseään työjak-

son aikana sekä sen päätyttyä. Vaihtoehtoja opiskelijavaihtoon oli paljon, sillä 

yhteistyökumppanikouluja ja -yrityksiä on Hollannilla paljon ja lisää yhteistyö-

kumppanisopimuksia (MoU) tehtiin Your ECVET- projektin aikana. Suunnitelmia 

tehdään koko ajan ja yhteistyötä vain lisätään entisestään tulevaisuudessa. (EC-

VET-seminaari, 2013, 17.9.)     

 

Hollanti tekee paljon yhteistyötä Viron Luuan oppilaitoksen kanssa ECVET:n 

kehittämisen ja käyttöönoton kanssa, jotta he voivat oppia heiltä prosessin käytös-

tä. Yhteistyötä tehdään myös suomalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten ja muiden 

hollantilaisten koulujen kanssa, jolloin EQF:ää ja ECVET:iä käytetään opiskelija-

vaihdoissa. Kaikki suoritukset tunnistetaan ja validoidaan sekä otetaan osaksi 

opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Testiryhmiä ja pilottiprojekteja 

luodaan, jotta yhteistyökumppanisopimukset (MoU) ja oppimispisteiden- ja sopi-
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musten käyttöönottoa työstettäisiin ja kehitettäisiin lisää. (ECVET-kyselylomake, 

2013)  

 

Saksassa asia nähdään niin, että ECVET toimii vain maiden välisessä opiskelija-

vaihdossa ja yrityksissä, mutta sitä ei vielä ole laissa määritelty. Se on vain osit-

tain otettu siellä esille. Yhteistyökoulujen kanssa yhteistyö on sujunut kuitenkin 

hyvin ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita on syntynyt. (ECVET-kyselylomake, 

2013) Opettajat ja työelämä ovat kiinnostuneita ECVET-prosesseista omassa 

maassaan, esimerkiksi eri työkaluista kuten oppimissopimuksista (Learning Ag-

reement). Oppilaat saavat myös enemmän suunnitella vaihtojaksojaan ja mitä he 

haluavat oppia tai saavuttaa kyseisellä jaksollaan eri maassa. Ongelmia ECVET:n 

kanssa synnyttää heidän erilainen ammatillinen opetusjärjestelmänsä ”Duales Sys-

tem”. Tämä on aiheuttanut paljon joustavuutta systeemin käyttämisessä. Tästä 

myöhemmin lisää kappaleessa 9.2, kun esitellään haasteita ja riskejä. (ECVET-

seminaari, 2013, 17.9.) 

 

Slovenia sen sijaan näkee ECVET:n toimivan hyvin, mutta he eivät ole vielä ehti-

neet testata tai ottaa sitä käyttöön tarpeeksi laaja-alaisesti. (ECVET-kyselylomake, 

2013) Heidän ongelmansa tällä hetkellä on se, kuinka luoda oppimistavoitteet 

yritysten kanssa. He ovat käyttäneet projektissa vain lyhyitä 3-6 viikon työssäop-

pimisjaksoja. Jotkut opettajat ovat lähteneet hyvin mukaan projektiin. Heille on 

tärkeää tehdä uudenlaista yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa. (ECVET-

seminaari, 2013, 17.9.) 

 

Espanja näkee oman tilanteensa hyvin synkkänä asian suhteen. He näkevät, että 

kaikkia asioita tulisi parantaa. ECVET- järjestelmä ei tällä hetkellä toimi lainkaan 

kyseisessä osassa maata (Baskimaa) ja osaamispistesysteemi ei ole osana amma-

tillista koulutusta. Muiden projektikoulujen kanssa yhteistyö on kuitenkin sujunut 

hyvin. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Kysyttäessä espanjalaisilta opettajilta, he eivät ole ikinä kuulleetkaan ECVET:stä. 

Pelkästään jo tämä tuottaa liikaa ongelmia. Myös turha paperityö projektissa näh-
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dään ylimääräisenä taakkana. Hyvinä asioina espanjalaiset näkevät sen, että opis-

kelijat voivat oppia ECVET:n avulla paljon toisiltaan, esimerkiksi eri maista, kult-

tuureista, opiskelijavaihdossa saamistaan kokemuksista sekä tietoa erilaisista työ-

paikoista ja työympäristöistä ulkomailla. Kuitenkin opiskelijavaihtojen tekeminen 

on huomattavasti helpottunut Espanjan ja eri Euroopan maiden välillä ECVET:n 

avulla. (ECVET-seminaari, 2013, 17.9.) 

 

Virossa nähdään yllätyksellisenä se, kuinka joustava ECVET voi parhaimmillaan 

olla. Tämä on hyvä asia, koska se helpottaa yhteistyötä eri maiden kanssa, joilla 

on monesti hyvin erilaiset opetussysteemit. Viro kuitenkin näkee, ettei ECVET-

verkosto toimi kuten pitäisi. Toiminta pitäisi olla systemaattisempaa, vaikka sitä 

se ei ole tällä hetkellä. ECVET on tuonut merkittävästi luottamusta oppilaitosten 

ja yritysten välille. Myös opettajakollegoiden nähdään oppivan toisiltaan paljon 

käyttäessään ECVET-työkaluja. Juuri näitä työkaluja haluttaisiin parantaa entises-

tään Virossa. (ECVET-seminaari, 2013, 17.9.)   

 

8.4 Opettajien ja oppilaiden suhde ECVET:iin 

Ensimmäinen asia, joka tulee esille lähes jokaisen vastanneen henkilön vastauk-

sista opettajien asenteesta ECVET:iin ja sen tarkoitusperiin, on negatiivinen. Asia 

nähdään usein työläänä saada heidän tietoisuuteensa tai harvat ovat edes kuulleet 

asiasta. Näin vastasi yksi suomalainen projektihenkilö: ”Jos opintoala ottaantui 

kunnolla kv-toimintaan ja halusivat hyviä oppimistuloksia opiskelijoiden kv-

vaihtojaksoilta, jaksoivat he myös paneutua ECVET:iin ja he huomasivat sen 

edut. Jos tilanne oli päinvastainen, ECVET saatettiin jopa nähdä negatiivisena 

asiana.” (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Hollannista mainitaan edellisten asioiden lisäksi, että EQF ja ECVET nähdään 

opettajien silmissä jollain tavalla vain väliaikaisena ja ohimenevänä asiana tai 

trendinä, eivätkä he näe sen yhteyttä elinikäiseen oppimiseen. Kansainvälisyyteen 

ja opiskelijavaihtoon perehtyneet opettajat jokaisessa maassa ovat kuitenkin tie-

toisia näiden asioiden hyvistä puolista ja positiivisista asioista opiskelijan kannal-

ta. (ECVET-kyselylomake, 2013)  
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Sloveniassa ja Saksassa ECVET nähdään työläänä, vaikka opiskelijavaihdossa 

olisi vain pieni määrä opiskelijoita. Saksassa kuitenkin opettajat, jotka lähettivät 

opiskelijoitaan vaihtoon, näkivät asian positiivisuuden ja laadun parantumisen. 

Espanjassa asiasta yleensäkin tiedetään opettajien keskuudessa hyvin vähän, kos-

ka sitä ei pidetä tärkeänä osana ammatillista koulutusta tällä hetkellä. Opiskelijat 

eivät tiedä Espanjassa asiasta lainkaan. (ECVET-kyselylomake, 2013)  

 

Muissa maissa, erityisesti Suomessa ja Hollannissa, opiskelijat tietävät EC-

VET:stä vähän, mutta määritellessään työtehtäviä ja oppimistavoitteita työssäop-

pimisjaksolleen ulkomaille, he ymmärtävät asian tärkeyden, esimerkiksi sen mitä 

heiltä odotetaan ja mitä työtä he tulevat tekemään. (ECVET-kyselylomake, 2013) 
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9 ECVET:IN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

ECVET:n tulevaisuudesta on vaikea ennustaa mihin suuntaan se on menossa. 

Monet näkevät sen menevän oikeaan suuntaan ja ollaan tekemässä oikeita asioita. 

Sitä ollaan ottamassa nyt käyttöön ja asioiden tulisi olla kuitenkin jo melko val-

miita tässä vaiheessa. Seuraavissa kappaleissa esitellään miltä tulevaisuus näyttää 

ja mitkä olivat vastanneiden henkilöiden näkemykset siitä mitä tulisi vielä tehdä, 

onko riskejä olemassa ja mihin suuntaan ECVET on menossa. 

 

9.1 Mitä tulisi vielä tehdä? 

Kuten kappaleessa 8.1. näimme, on ECVET-prosessissa vielä paljon kehitettävää 

tulevaisuudessa. Paljon riippuu siitä miten eri maat näkevät tulevaisuuden ja mitä 

toimenpiteitä tulisi seuraavaksi tehdä. 

 

9.1.1 Kyselylomakkeen tulokset 

Vastanneista henkilöistä monet tuovat esille hyvinkin paljon erilaisia kehittämisen 

kohteita. Yhteensä eri asioita nousee esille kymmenen kappaletta, joten korrelaa-

tioita vastauksissa esiintyi hyvin paljon suhteessa aikaisempiin vastauksiin. Vas-

tauksista tulee selvästi esille se, että tekemistä on vielä paljon ja monella eri osa-

alueella. Kolme asiaa nousi selkeästi suurimmaksi kehityskohdaksi, kuten kuvasta 

16 näemme. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 



 

 

69 

 

 

Kuva 16. ECVET:n tulevaisuuden kehittämisen kohteet. (ECVET-kyselylomake, 

2013) 

 

Asiantuntijat kaipaavat parempia ohjeistuksia ja niiden selkeyttämistä, erityisesti 

oppimispisteiden osalta. Opettajat tarvitsevat selkeästi enemmän ohjeistusta ja 

helpottamista oppimisen tunnustamiseen, jotta ECVET-systeemi toimisi oikein. 

Tästä voidaan päätellä, että koulutusta ja informaatiota opettajille kaivattaisiin 

aiheesta lisää. Halutaan parempaa tiedottamista, viestintää, keskustelua ja tietoa 

eri asioista. Kaivataan myös enemmän käytännössä testaamista, ECVET-

työkalujen käyttöä ja oppimispisteiden koordinointia. Nämä kaikki asiat tulevat 
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esille erityisesti suomalaisten, hollantilaisten ja slovenialaisten vastauksista. (EC-

VET-kyselylomake, 2013) 

 

Saksalaiset ottavat vahvasti esille sen, että jos ECVET otetaan käyttöön, on otet-

tava käyttöön selkeä systeemi ja lait. Myös suomalaiset ovat systeemin yksinker-

taistamisen kannalla, jotta olisi vähemmän byrokratiaa ja järjestelmä toimisi jär-

kevällä tasolla. Myös jokaisessa Euroopan maassa ECVET-kehitys tulisi saada 

hyvälle tasolle ja ottaa käyttöön, jotta siitä nähdään olevan selkeästi hyötyä kaikil-

le osapuolille. Päättäjät oppilaitoksissa halutaan myös ottaa mukaan EQF:n ja 

ECVET:n työhön ja nämä asiat tulisi hyväksyttää Euroopan-laajuisesti ja jokai-

sessa maassa mahdollisimman pian. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Työmarkkinat ja -elämä nähdään yllättävänkin pienessä roolissa tai ovat tulleet 

esille vain kahdessa vastauksista. Hollannissa tämä kuitenkin nähdään tärkeänä 

jossain määrin. Suomessa eräs vastaaja on huolissaan työelämän unohtamisesta 

ECVET- projektissa, erityisesti sen kehittämisvaiheessa: ”Onko tehty tarpeeksi 

toimia ja yhteistyötä työelämän kanssa kun systeemiä kehitettiin?” hän kysyy. 

(ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Näiden asioiden lisäksi halutaan lisää rahoitusta ECVET- opiskelijavaihtoihin 

päättäjiltä ja oppimispistesysteemi pitää saada hyväksytettyä myös Espanjassa. 

Yksi hollantilaisista vastaajista haluaisi jatkaa Your ECVET- projektia, jotta sys-

teemiä saataisiin kehitettyä entisestään. (ECVET-kyselylomake, 2013)  

 

9.1.2 Seminaarin tulokset  

Seminaarissa syyskuussa 2013 tuli esille samoja asioita kuin myöhemmin tammi-

kuuhun 2014 mennessä palautetuissa kyselylomakkeissa, mutta myös joitain mui-

takin asioita tuli ilmi. Ensinnäkin Espanja ja Suomi haluaisivat vähentää paperi-

työtä ja sitä kautta byrokratiaa, joka on ECVET:n suurin ongelma ja este tällä het-

kellä. (ECVET-seminaari, 2013, 17.9.)   
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Espanjalaiset mainitsevat, että aina ei tiedetä tarkalleen etukäteen mitä vaihdossa 

tehdään, vaan vasta paikan päällä. Tämä tuottaa ongelmia suunnitelmia tehtäessä. 

Myös opiskelijoiden kielitaitoja ja kompetensseja on vaikea määrittää yhteistyö-

kumppanien kanssa. Lisäksi on vaikeaa määritellä minkä tasoista työtä mikäkin 

on, esimerkiksi EQF-tasolla tai muuten OPS:ssa mitattuna. Myöskään työkaluina 

käytetyt lomakkeet eivät ole jokaisella maalla täysin samanlaiset. (ECVET-

seminaari, 2013, 18.9.)   

 

Slovenia ottaa esille opettajien ja opiskelijoiden englannin kielitaito-ongelman. 

Opettajia pitäisi kouluttaa tämän suhteen enemmän ja se taas lisää ylimääräistä 

työtä. Myös ulkomailla saatujen tietojen ja taitojen validointi on opettajien toi-

mesta vaikeaa. Näiden asioiden vuoksi opettajia tulisi saada enemmän mukaan 

ECVET-prosessin käyttöön. Hyvä tapa tähän on lähettää opettaja viikoksi opiske-

lijan kanssa vaihtopaikkaan ulkomaille, koska joillakin opiskelijoilla voi olla vielä 

heikot sosiaaliset taidot ja kyky ottaa vastuuta itsestään. Täytyy myös kehittää 

strategia millä tavalla ECVET otetaan käyttöön oppilaitoksessa ja kuinka se anne-

taan henkilökunnan ymmärrykseen. Myös se, kuinka asia esitellään opiskelijoille, 

tulee ottaa huomioon. (ECVET-seminaari, 2013, 18.9.)   

 

Hollanti muistuttaa kuinka oppimispisteet täytyy osata määrittää oikein. Myös 

EQF:ää voi olla vaikea ymmärtää ja tasoja määrittää esimerkiksi uusilla työpai-

koilla. Dokumentointi on myös ongelmallista, koska jälkeenpäin on vaikea tehdä 

validointia. Kaikki koulut tulisi saada mukaan käyttämään ECVET:iä. Hollanti 

näkee, että eri maiden keskinäinen yhteisymmärrys opinnoista on yhä vaikeaa, 

tällä hetkellä ollaan noin 10 % valmiita, kun sen pitäisi olla 100 % jotta järjestel-

mä toimisi. Hollannin opiskelijoiden on vaikeaa löytää oman systeemin vastaavaa 

oppimista tai työtä, koska esimerkiksi EQF 4-tason opiskelija saattaa tehdä 3- tai 

jopa 2-tason töitä tai opiskelua ulkomailla. Myös eri kompetensseja on vaikeaa 

ymmärtää ja kuvata kaikkien osapuolien osalta. Koulussa opitut kontekstit ovat 

vaikeita asioita. Yleisesti siis tarvittaisiin selkeyttä lähes kaikessa. (ECVET-

seminaari, 2013, 18.9.)  
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Suomi toteaa, että arviointilomake (Assessment form) on tällä hetkellä ongelmal-

linen, samoin kuin yleisestikin ECVET-pisteytys, joka tulee vuoden 2014 lopulla 

voimaan. Siksi näitä tulisi vielä kehittää. Suomi huomauttaa ECVET-prosessissa 

esiintyvästä ongelmasta tai usein tapahtuneesta väärinymmärryksestä, joka tulisi 

korjata siten, että vastaanottavan yhteistyökumppanin pitäisi aina tehdä arviointi, 

ei lähettävän. EQF nähdään vielä tärkeämpänä jotta se ymmärretään ja määrite-

tään oikein ennen ECVET- pisteytyksen käyttöönottoa, koska tämä ei ole vielä 

tässä vaiheessa tärkeää. (ECVET-seminaari, 2013, 18.9.)    

 

Saksa näkee, että työssäoppimisen tavoitteiden suunnitteluun menee turhan paljon 

aikaa ja sitä tulisi yksinkertaistaa hieman. Orientaatiokompetenssit on vaikea to-

teuttaa ja käyttää joissain tapauksissa tällä hetkellä. Opiskelijat joutuvat itse neu-

vottelemaan vastaanottavan kumppanin kanssa asioista joita haluavat oppia, mikä 

on hyvä asia ja muidenkin maiden tulisi ottaa tämä huomioon. Tämä voi kuitenkin 

olla ongelmakin, koska sopimus ja oppimisen määritelmät tehdään vasta kun 

opiskelija on jo yrityksessä. Nämä tulisi pystyä tekemään ennen sitä. (ECVET-

seminaari, 2013, 18.9.) 

 

Viro ehdottaa, että ECVET -prosessia voidaan käyttää myös oman maan sisällä 

kansallisesti, vaikkapa harjoitus- ja kehitysmielessä. ECVET:n käyttöönotto on 

pitkä ja rankka prosessi, ja Viro on tällä hetkellä eniten kehittynyt siinä ja asia on 

hyväksytty jo EU-tasolla. (ECVET-seminaari, 2013, 18.9.) 

     

9.2 ECVET:n haasteet ja riskit 

Jo edellisistä kappaleista voidaan päätellä, että haasteita ja riskejä ECVET:ssä, sen 

käyttöönotossa ja kehittämisessä tulee olemaan paljon. Näihin kysymyksiin vasta-

sivat vain Suomi, Hollanti, Saksa ja Slovenia. (ECVET-kyselylomake, 2013)   

 

Suomessa ECVET nähdään hyvänä asiana opiskelijavaihtojen kannalta, koska tätä 

voidaan pitää laadunvarmistustyökaluna. Käytännössä ei nähdä suuria riskejä 

paitsi se, että ECVET:n kehittäminen yhtäkkiä lopetettaisiin. Kehitystyön tulisi 

siis jatkua koko ajan. Oppimispisteiden käyttö opiskelijoiden OPS:eissa laajem-
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malla skaalalla nähdään myös vain hyvänä asiana tulevaisuuden kannalta, koska 

ihmiset muuttavat ja opiskelevat ulkomailla entistä enemmän ja heidän on osoitet-

tava osaamisensa aina uudessa maassa. ECVET nähdään tähän tarkoitukseen erin-

omaisena työkaluna globalisoituvassa maailmassa. (ECVET-kyselylomake, 2013)  

 

Mikä huolestuttaa suomalaisia asiantuntijoita eniten, on Euroopan-laajuinen EC-

VET, koska sitä ei uskota koskaan saavutettavan. Ranskalaisilla voi olla oma sys-

teeminsä, ja saksalaisilla, espanjalaisilla ja suomalaisilla taas omat opetussuunni-

telmansa. Nähdään, että ongelmia syntyy heti jos tehdään eri järjestelmien suunni-

telmista samoja kaikille. Jotkin ammattiopetuksen opetussysteemit ovat aivan eri 

vaiheessa, jotta he voisivat edes ruveta harkitsemaan ECVET:in käyttöönottoa. 

Maissa, joissa kehitys on vasta alkuvaiheessa, voi mennä vielä kauan ennen kuin 

systeemi toimii kuten pitäisi, edes jollain tasolla. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Hyvä esimerkki tästä on Hollanti, ja he itsekin mainitsevat asian vastauksissaan. 

Heidän tulisi muuttaa opetussysteeminsä täysin tai muuten he menettävät työ-

markkinat ja tulevien sukupolvien tarpeet ammattiopetuksessa koko prosessissa. 

Tulevia sukupolvia ja heidän tarpeitaan on aina muistettava, eikä enää voida luoda 

uutta koulutusta vanhan päälle. Seuraava sukupolvi ei ole enää varma saavatko he 

hyvää työtä vain menemällä kouluun, oppimalla ja tekemällä kokeet. Nähdään 

selkeästi muutos, että täytyy muuttaa oppimisesta saatavaa hyötynäkökohtaa. Oi-

kea suunta on painottaa elinikäistä oppimista, eli ”oppijakeskeistä” ajattelua. Stra-

tegia tähän tulisi rakentaa ammattikoulujen ja työelämän välille entistä vahvem-

pana, jotta tästä saataisiin kaikki hyöty irti. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Hollantilaiset asiantuntijat eivät saa tarpeeksi tukea ja yhteyttä maan hallintoon. 

Lakipykälissä on vielä viilattavaa asian suhteen ja aikaa menee asioiden kuntoon 

laittamisessa. Kyseinen maa myös muistuttaa, että jokaisessa maassa on eri lait 

opetussysteemien lisäksi. Tämä myös tuottaa suuria ongelmia tällä hetkellä. Esi-

merkiksi Saksassa on kaksi eri tapaa opiskella ammattikoulussa: joko ammatilli-

sessa oppilaitoksessa 2-3 vuotta (Berufsfachschule) tai oppisopimuskoulutuksessa 

2- 3,5 vuotta (Duales System) (Maatieto, Saksan koulutusjärjestelmä, 2013). Tä-
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män vuoksi hollantilaiset uskovat, että Saksan tyyppiset maat voivat olla hyvin 

haluttomia hyväksymään vain yhtä samaa ECVET-systeemiä maassaan. He toivo-

vat kuitenkin, että yhteistyö Hollannin ja Saksan oppilaitosten välillä sekä kehi-

tystyö Euroopassa jatkuu ja nopeuttaa kasvuaan. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Saksa näkeekin omassa vastauksessaan, että ammattikoulutussysteemit ovat hyvin 

erilaisia jokaisessa maassa ja hyvin erilaiset oppilaitokset ovat mukana ECVET-

toiminnassa. Sloveniassa ongelmaksi nähdään siirretty laki asiasta ja erilaiset ope-

rationaaliset ongelmat, esimerkiksi kuka tekee työt ja kuinka heille maksetaan 

kyseisestä työstä. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

9.3 ECVET:n suunta tulevaisuudessa 

Suomessa nähdään selvästi, että oikeaan suuntaan ollaan menossa ECVET:n ke-

hittämisessä ja käyttöönotossa. Ainoa ongelma on byrokratia, joka on vain sys-

teemin esteenä tai hidasteena. Aluksi ECVET voidaan nähdä vaikeana tai turhana 

asiana, mutta kun sitä ymmärretään enemmän ja tiedostetaan mitä varten se on 

kehitetty, eri osapuolet ymmärtävät sen hyödyt. Parhaimmiksi asioiksi nähdään 

työkalut laadun varmistamiseen ja parantamiseen opiskelijavaihdoissa Euroopas-

sa. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Hollantilaiset haluaisivat tuoda kaikki EQF:ään ja ECVET:iin osallistuneet oppi-

laitokset ja instituutiot mukaan sen kehittämiseen ja prosessiin. Hollannissa on 

suuria eroja kyvykkyystesteissä, koulujen kokeissa verrattuna hallituksen omiin 

testeihin. Niiden tarkoitusperät eroavat paljon toisistaan. Hollannin asiantuntijat 

olivat jo vuonna 2007 mukana EQUAFAS-projektissa, jota esiteltiin jo tässä työs-

sä luvussa 3.1.2. Kyseisessä projektissa tehtiin yhteistyötä niiden ihmisten kanssa, 

jotka työskentelivät kokeiden ja testien tekemisen parissa. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

Hollantilaisilla ei ollut lähtökohtana oppimisperustainen lähtökohta, joten heidän 

näkökantansa olivat hyvin erilaiset. Yhteistyötä tehtiin projektissa maataloussek-

torin kanssa ja kaikki prinsiipit perustuivat EQF:ään. Tulokset arvioinneissa ja eri 
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osapuolten kesken olivat täysin päinvastaiset. Organisaatiot ja yritykset olivat 

erittäin tyytyväisiä saatuun tulokseen ja arviointituloksiin, mutta ammatillinen 

sektori oppilaita myöten olivat toista mieltä, koska oppimisen tavoitteita ei otettu 

huomioon lainkaan. Oppimisen laatua ei voitu varmistaa millään tavalla. Näillä eri 

osapuolilla on siis vielä paljon erilaisia näkemyksiä oppimisesta ja sen tavoitteista 

ja näitä asioita tulisi vielä kehittää. (ECVET-kyselylomake, 2013)  

 

Pitää siis muistaa, että EQF on vain tasoindikaattori ja ECVET keskittyy vain 

oppimistuloksiin ja niiden pisteyttämiseen sekä sillä varmistetaan oppimisen pro-

sessin laadukkuus. Hollannissa nähdään, että MoU on tärkein työkalu yhteis-

työoppilaitosten ja eri osapuolten kesken EU:n sisällä. Tämä työkalu on aina en-

simmäinen askel kohti luottamusta, jotta järjestelmää voidaan ruveta ottamaan 

käyttöön. Tällä työkalulla saadaan ja tavoitellaan uusia yhteistyökumppaneita ja 

sitoudutaan toimimaan heidän kanssaan myös tulevaisuudessa. Tarvitaan vielä 

myös tarkat opetusrakenteet eri maiden välillä siitä, mitkä ovat opetustyylit ja 

miten opetetaan. Tämä sen vuoksi, että voidaan varmistaa oppimistulosten laa-

dukkuus. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Hollanti vielä painottaa, että tarvittaisiin lisää ohjausta Euroopan ministeriöltä, 

sekä lisää esimerkkitapauksia lomakkeisiin. Yleisesti maassa kuitenkin nähdään, 

että suunta on oikea vaikka paljon parannettavaa on, erityisesti elinikäisen oppi-

misen kehittämisen suhteen. (ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Saksalaisten mielestä kaikkia mahdollisia ”skenaarioita” ei ole vielä ECVET:ssä 

otettu esille nykyisissä dokumenteissa. He eivät he kerro vastauksissaan, mitä 

skenaarioita he tarkoittavat. Luultavasti oman maansa opetusjärjestelmää ja miten 

sitä voidaan soveltaa eri maiden kanssa, koska se on suuri ongelma tässä vaihees-

sa, jotta eri maat voisivat käyttää ECVET:iä heidän kanssaan. (ECVET-

kyselylomake, 2013) 

 

Slovenia kertoo lyhyesti, että oikeaan suuntaan ollaan menossa ja kaikki näyttää 

valoisalta asian suhteen heidän maassaan. Espanja sen sijaan näkee asian täysin 
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päinvastoin, koska ECVET:n käyttöönotossa tulee olemaan ongelmia heidän 

maassaan ja opetuspolitiikan muuttaminen on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Tämä 

sen vuoksi, että heidän maassaan kaikki muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti. 

(ECVET-kyselylomake, 2013) 

 

Koulutuskeskus Salpauksessa ECVET:n kehittäminen jatkuu entisestään. Se on 

tarkoituksena ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2015 aikana. Oppimispisteet tul-

laan ottamaan käyttöön jo 1.8.2014 sekä eri opintoalojen opintokokonaisuuksien 

ja –osien tarkastelua tehdään niin oppilaitos kuin kansallisellakin tasolla jatkuvas-

ti. Näin ollen Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa tullaan kehitystyötä jatka-

maan, jotta ECVET:iä voitaisiin hyödyntämään muiden Euroopan maiden kanssa 

tehokkaasti ja laadukkaasti. 
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10 YHTEENVETO 

 

Työ on onnistunut kokonaisuutena kelvollisesti täyttämään ne tavoitteet jotka sille 

alun perin asetettiin. Huono vastausprosentti (15,5 %) ECVET-

kyselylomakkeisiin vaikuttaa hieman tulosten luotettavuuteen. Työn päätavoittei-

den kannalta niistä voidaan silti vetää selkeimmät johtopäätökset suurimmista 

ongelmista ja tärkeimmistä kehityskohteista. 

 

Suurimpina ongelmina nähtiin byrokratia ja lait sekä maiden koulutusjärjestelmi-

en ja oppimisen arvioinnin liiallinen erilaisuus. Myös itse ECVET-prosessi nähtiin 

turhan työläänä, joten sitä tulisi vielä yksinkertaistaa. Projektissa mukana olleista 

henkilöistä vähän yli puolet kokee vielä, että työ on vasta aloitettu ja paljon olisi 

kehitettävää. Osa näkee silti, että ollaan jo lähes valmiita.  

 

Tärkeimpinä kehityksen kohteina esitettiin, että arviointeja ja oppimisen tunnus-

tamista tulisi vielä helpottaa sekä ECVET- työkaluja pitäisi käyttää laajemmin. 

Tietoa ECVET:stä ja sen vaikutuksista oppimisen laadun ja varmistuksen paran-

tumiseen tulisi levittää yleisesti, mutta erityisesti opettajien ja opiskelijoiden pa-

rissa. Lakeja tulisi ottaa käyttöön jotta systeemi toimisi paremmin, mutta samalla 

sitä tulisi yksinkertaistaa monin tavoin. Työelämää ei tulisi unohtaa tästä kehitys-

työstä ja ECVET:n käytöstä. Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä EQF:ää ja 

ECVET:n kehittämistä tulisi jatkaa tulevaisuudessakin. Jokainen Euroopan maa 

tulisi saada järjestelmän suhteen samalle tasolle, jotta prosessit saataisiin toimi-

maan parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Hyvinä asioina projektissa saatiin esille, että on onnistuttu luomaan hyvät EC-

VET- työkalut jokaisen maan käyttöön. Maat näkevät asian ja sen yhteydet melko 

samalla tavalla. Oppimiseen keskittyneeseen arviointiin ollaan tyytyväisiä. Opis-

kelijavaihtoja voidaan tehdä luotettavasti ja laadukkaasti. Opiskelijat ja opettajat 

tietävät työkalujen avulla mitä heiltä vaaditaan ja mitä asioita pitää ottaa huomi-

oon. Vanhojen yhteistyökumppanien välillä voidaan solmia entistä vahvemmat 

suhteet sekä luoda uusia kumppanuuksia näiden luotujen ECVET- työkalujen 

avulla. 
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LIITE 2. ECVET -kyselylomake (ECVET -enquiry)   

 
 

 

 

 
 

 
 

ECVET diploma 

enquiry 

 

Lappeen-

ranta Uni-

versity of      

Technology 

 

Salpaus 

Further 

Education 

 
 

 
  

 
 

The aim of this enquiry is to measure the success and problems of ECVET so far and 

what still needs to be done in the future. Meaning is to map the main goals and 

changes ahead. This work is done with co-operation with Your ECVET-project, Salpaus 

Further Education and Lappeenranta University of Technology. 

Country:  

 

Learning institution: 

 

Job description:  

 

Your job description in “Your ECVET” project: 

Please give all answers in your opinion: 

(Please fill the answers in the boxes, thank you!) 

1. What are the biggest successes in the ECVET so far (3 things)?  

1. 

2. 

3. 

 

2. What have been the biggest problems so far (3 things)? 

1. 

2. 

3. 

     (jatkuu) 



 

 

  

Liite 2. (jatkoa) 

3. How satisfied are you right now about ECVET and has it reached the goals 

“Your ECVET” project presented?  

 

 

 

   

4. How would you estimate at scale 1 to 5 at what point of developing ECVET 

are we right now? 

1: At the starting point, 2: We have just started and there is much work to do,  3: 

We are getting there, but there is still much to develop 4: We are almost at the 

finish line, but we need to do something to implement the ECVET system at prac-

tice 5: Everything is done and nothing else to do. 

Mark the right number with X. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

5. How well does the ECVET-system work in your schools’ and country’s 

education system? (If something needs to be done, note here!) 

 

 

 

 

6. How has co-operation with other schools worked? 

 

 

 

 

7. How has co-operation with foreign and domestic organisations worked? 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

  

Liite 2 (jatkoa) 

8. How have teachers and students related on ECVET and do they under-

stand its purpose? 

 

 

 

 

9. What do you think still needs to be done for ECVET in the future (3 

things)? 

 

 

 

 

10. Do you see any risks or things that may stop development and deploy-

ment of ECVET-system in the European education system? What are those 

things? 

 

 

 

 

11. What is your personal opinion of ECVET? Is it heading right direction or 

is there still something that needs to be re-considered? 

 

 

 

 

12. Is there something else you want to tell about ECVET or something relat-

ing to it? 

 

 

 

Thank you for your answers! 
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Liite 5. Oppimispiste- ja arviointilomake (Learning Unit & Assessment form) 
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