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Alkusanat



Alkusanat

IV4J projekti on saanut rahoitusta Euroopan komissiolta Erasmus+ KA2 -ohjelmasta Strategiset 
kumppanuushankkeet.

Projektin tarkoituksena on esitellä ammatillisen koulutuksen innovaatioita erityisesti monipuolisten 
oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien osalta. 

Lisäksi projektin tavoitteina on tukea yrittäjyyttä oppimisessa ja lisätä ECVET-järjestelmän tunnet-
tuutta.

ECVET-järjestelmä on tärkeä eurooppalainen työkalu, jonka keskeinen tehtävä on edistää ja hel-
pottaa opintojen kerryttämistä ja niiden tunnistamista ja tunnustamista ammatillisen koulutuksen 
eri tutkintoihin kaikkialla Euroopassa. Oppiminen voi olla formaalia, informaalia tai non-formaalia 
(arkioppimista). ECVET-järjestelmä edesauttaa myös työvoiman liikkumista Euroopassa.

Tämän oppaan tarkoitus on selkiyttää ECVET- järjestelmän periaatteita ja antaa työkaluja järjest-
elmän maksimaaliseen käyttöön.

Tutustu oppaaseen ja ota ECVET järjestelmä käyttöösi.

IV4J-projektitiimin puolesta

Antonino Imbesi
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Johdanto

Tämä opas kertoo ECVET-järjestelmän toimeenpanosta kuvin, kaavioin ja käytännön esimerkein. 
Tärkeänä elementtinä on laadunvarmistuksen takaaminen prosessin aikana.

Projektin aikana tuotiin esiin käytännön esimerkkejä askel askeleelta ECVET-järjestelmän 
käyttöönottoon liittyen. Kokemuksia aiemmista projekteista – niin onnistumisia kuin haasteitakin 
- jaettiin. Näin hankkeeseen osallistujat itsekin kerryttivät osaamistaan ECVET-järjestelmän 
toimeenpanon toteuttamisesta.

Työskentelymenetelmät:

• Keskustelu projekteissa saavutetuista tuloksista ja niiden analysointi Euroopan tasolla 
projektikokousten ja tapaamisten aikana.

• Tarkka menetelmällinen kuvaus sekä linkki- ja kirjallisuuslistan kokoaminen

• Pedagoginen lähestymistapa; tavoitteena oppimisen tehostaminen ja monipuolistaminen 
ammatillisessa koulutuksessa

• Käytännön harjoitukset ja ehdotukset järjestelmän tehokkaaseen toimeenpanoon

Luku	1 ECVET-järjestelmän kuvaus; (mikä se on, miten se toimii ja sen vaiheet)

Luku	2 ECVETin yhteys maantieteelliseen työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuuteen.

Luku	3 Yhteistyösopimuksen laatiminen (Memorandum of Understanding)

Luku	4 Projektin tulokset ja ECVET-järjestelmän toimeenpanon tilanne projektiin osallistuneissa 
maissa ja Euroopassa.
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Luku 1.	 ECVET-
järjestelmä
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1.1 What is ECVET?

ECVET on oppimistuloksiin perustuva järjestelmä, jossa oppimistulokset määritellään tietoina, 
taitoina ja pätevyytenä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä helpottaa eri koulutuksen järjestäjien 
opetussuunnitelmien vertailua niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. ECVET toimii yhdessä 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa apuvälineenä tutkintojen ja tutkinnon osien 
suhteuttamisessa eri maiden koulutuksen järjestäjien välillä. Jokaista tutkintoa ja sen jokaista 
tutkinnon osaa voidaan kuvata osaamispisteiden (ECVET-pisteiden) avulla. Tarkoituksena on 
liikkuvuuden lisääminen, ulkomailla kerrytetyn osaamisen hyödyntäminen osana tutkintoa ja 
tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen. 

ECVETin tavoite on lisätä maantieteellistä liikkuvuutta (opiskeluun liittyviä liikkuvuusjaksoja) ja 
elinikäistä oppimista. 

Tarkoituksena ei ole syrjäyttää kansallisia koulutusjärjestelmiä, vaan lisätä tutkintojen verrattavuutta 
ja läpinäkyvyyttä. 

ECVET-järjestelmän käyttö helpottaa eri yhteyksissä ja eri maissa hankitun osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista osaksi oppijan tutkintoa.

ECVET-järjestelmä julkaistiin Euroopan komission toimesta 
Euroopan Parlamentissa 18.6.2009 suosituksena kaikille 
jäsenmaille luoda tarpeelliset olosuhteet järjestelmän 
asteittaiseen toimeenpanoon.

ECVET-järjestelmän käyttöönotto ei ole pakollista, vaan 
EU-maiden toivotaan asteittain ottavan askelia sitä kohti 
huomioiden maan oma lainsäädäntö sekä ammatillisen 
koulutuksen rakenne ja periaatteet.
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Elinikäisen oppimisen strategian mukaisesti ECVET-järjestelmällä on kaksi keskeistä tavoitetta 
Euroopan alueen työllistymisen helpottamiseksi:

• Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden lisääminen

• Kansallisten tutkintojärjestelmien joustavuuden lisääminen ja tutkintojen rakenteen kehittäminen 
sellaisiksi, että hankittu osaaminen on paremmin hyödynnettävissä myös elinikäisen oppimisen 
viitekehyksessä.

ECVET:

1.  käytetään ammatillisen koulutuksen yhteydessä – osaamispisteet (ECVET-pisteet), kun taas 
akateeminen koulutus käyttää Eurooppalaista ECTS järjestelmää. 

2. edistää liikkuvuusjaksoja työn ja ammatillisen koulutuksen puitteissa ulkomailla, ECVET-
järjestelmä tarjoaa työkaluja osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi osana tutkintoa. 

3. ECVET-järjestelmä antaa mahdollisuuden arvioinnin ja osaamisen tunnistamisen avulla 
räätälöityihin yksilöllisiin opintopolkuihin ja samalla liikkuvuusjaksojen laadun parantamiseen.

4. ECVET on yksi eurooppalainen työkalu tutkintojen saavuttamisessa ja kehittämisessä. Muita 
ovat mm:

• EQF – eurooppalainen tutkintojen viitekehys, jonka 
avulla on helpompi vertailla eri tasoisia tutkintoja ja 
niiden sisältöjä eri Euroopan maissa.

• Europass, 4 asiakirjaa: ansioluettelo ja kielipassi, 
sekä Europass-liikkuvuustodistus ja ammatillisen 
tutkintotodistuksen liite.  Asiakirjojen avulla voidaan 
helpottaa tutkintojen läpinäkyvyyttä ja seurata 
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Euroopan kansalaisten liikkuvuuksia (Directorate-General for Education and Culture of the 
European Union),

• EQAVET - Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys 
laatujärjestelmä (the European Quality Assurance in Vocational Education and Training), 
josta löytyy yhteisiä työkaluja ja hyviä käytänteitä viranomaisille ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseen ja laadun varmistukseen. Viitekehys sisältää laadunvarmistuksen eri vaiheet: 
suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistus

• ECTS - on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä.

5. ECVET on joustava järjestelmä kuvata kansallista ammatillisen koulutuksen luonnetta ja 
rakennetta ilman että niitä muutetaan.

6. ECVET edistää liikkuvuutta keskeisenä osana oppimisprosessia, rohkaisee käyttämään 
mahdollisuuden ulkomailla tapahtuvaan osaamisen hankintaan. Järjestelmä lisää luottamusta 
ja vahvistaa yhteistyötä koulujen, yritysten ja työpaikkojen välillä Euroopan tasolla.

ECVET perustuu 

• oppimistuloksiin/osaamiseen 

• tutkintoihin ja tutkinnon osiin 

• opintosuoritteisiin 

• keskinäiseen luottamukseen 

• organisaatioiden väliseen kumppanuuteen 

• dokumentointiin 

• osaamispisteisiin
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1.2 Miten ECVET-järjestelmä toimii?

Aiemmin on jo mainittu, että ECVET on luotu ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Keskiössä on 
opiskelijan osaaminen, riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. Osaaminen kuvataan 
työelämälähtöisinä kokonaisuuksina ja niille määritellään arvo (osaamispisteet). Osaamista voi 
hankkia ulkomailla, virallisen koulutuksen puitteissa oppilaitoksissa, vapaa-ajan toiminnoissa tai 
työelämässä.

ECVET-järjestelmä auttaa eri toimijoita helpottamalla liikkuvuusjaksoja ja yhteistyötä työelämän ja 
yritysten kanssa:

• yksilöitä/opiskelijoita

• koulutuksen järjestäjiä

• työnantajia

ECVETin hyötyjä opiskelijalle: Mahdollisuudet ammattitaidon laajentamiseen, rikastuttamiseen ja 
erikoistumiseen paranevat – muualta haetaan sellaista osaamista, joka tukee tätä. Päällekkäiset 
opintosuoritukset ja päällekkäisarviointi poistuvat ECVET-periaatteita noudatettaessa. Kansallisessa 
tai kansainvälisessä liikkuvuudessa aiemmin arvioidun ja dokumentoidun osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen helpottuvat. Yksilölliset mahdollisuudet, opintopolut ja kansainvälisyys tulevat 
näkyvämmäksi opiskelijan omassa opinto- ja näyttösuunnitelmassa (henkilökohtaistaminen)

ECVETin hyötyjä koulutuksen järjestäjälle: Luottamus yhteistyökumppanin oppimistulosten ja 
osaamisen arviointitaitoon lisääntyy. Toimintaperiaatteista ennakkoon sopiminen selkeyttää 
arviointi- ja tunnustamiskäytänteitä. Toisessa järjestelmässä hankitun ja arvioidun osaamisen 
tunnustamiseen liittyvä laadullinen yhteistyö kehittyy. Muualla arvioidun osaamisen tunnustamisen 
käytännöt yhtenäistyvät. Opetushenkilöstön ja heidän työtään tukevan henkilöstön osaaminen 
laajenee.

Lisäksi työnantajat voivat vapaammin luoda tehtäväkokonaisuuksia, jotka vastaavat heidän 
tarpeitaan, toisin sanoen saavat osaavaa työvoimaa.
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ECVET-järjestelmä pohjautuu kolmelle elementille, joita koulutuksen järjestäjät velvoitetaan 
käyttämään:

• osaamisperustaiset opintokokonaisuudet ja niiden osat (units)

• osaamispisteet (ECVET-pisteet)

• osaamispisteiden siirto

ECVETin perusperiaatteisiin kuuluu, että tutkinnot ovat modulaarisia, joustavia ja perustuvat 
osaamistavoitteisiin, jotka ovat työelämälähtöisiä. Osaaminen kuvataan tietoina, taitoina ja 
pätevyyksinä.

Kukin opintokokonaisuus tai sen osa arvioidaan erillisenä, ja osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen tapahtuu opiskelijan omassa oppilaitoksessa. 

Osaamispisteet (ECVET-points) kuvaavat tutkinnon laajuutta. Osaamispisteiden määrittelyssä 
lähtökohtana ovat ECVET-suosituksen mukaiset kriteerit, ja ne korostavat tutkinnonosien pisteiden 
määrittelyssä osaamisen laajuutta aikaperusteisuuden sijaan. Osaamispisteet tarkentavat kyseisen 
ammattialan sisätöjen painoarvoa suhteessa koko tutkintoon. Osaamispisteiden yhteydessä usein 
käytetään kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasoluokitusta (esim. NQF 4).
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ECVET-prosessin aikana ulkomailla hankittu ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa 
sillä edellytyksellä, että on tehty yhteistyösopimus; MoU	 -	 Memorandum	 of	 Understanding 
toimijoiden kesken. Oppijan oma oppilaitos tekee tunnistamisen ja tunnustamisen ulkomailla 
arvioidun osaamisen perusteella. Keskeinen elementti tässä on luottamus.

Tutkintojen kuvaus osaamisperustaista ja jaoteltuna työelämälähtöisiin kokonaisuuksiin, jolloin  
koulutuksen järjestäjien osaamisen tunnistaminen helpottuu. Työpaikat hyötyvät ECVETin mukaisesta 
kuvaustavasta vastaavasti. Osaamispisteet antavat lisätietoa kunkin opintokokonaisuuden “arvosta” 
ja painoarvosta. Lähtökohtana on pidetty 60 osaamispistettä vuoden mittaisen osaamisen 
hankkimisen määrittelyssä. Tosin aika ei enää määritä osaamisen hankkimista, vaan taidot.

Arvioinnin tapa ja kriteerit on määritelty koulutussopimuksessa (Training Agreement), 
joka on opiskelijan yksilöllinen asiakirja. Siinä määritellään tarkemmin opintojen sisällöt, 
osaamispistemäärä sekä kunkin liikkuvuusjakson tarkempi toteutus ja fokus. Samoin tunnistamis- 
ja tunnustamiskäytänteistä on luotu ehdot.



Luku 2.	 ECVET ja 
maantieteellinen 
työvoiman	ja	
opiskelijoiden	
liikkuvuus
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2.1 ECVET in tavoitteet 
maantieteellisessä työvoiman ja 
opiskelijoiden liikkuvuudessa

ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) - opintosuoritussiirtojärjestelmä

ECVET edistää kansainvälistä liikkuvuutta ensisijaisesti Euroopan unionin alueella ja helpottaa 
elinikäistä oppimista. ECVETissä keskiössä ovat virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen kautta 
saavutettu yksilöllinen osaaminen ja oppimistulokset. ECVET linkittyy vahvasti osaamisperusteiseen 
ajatteluun tukien yksilöllistä oppimista ja henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua. 

ECVET on menetelmällinen järjestelmä, jossa keskeisiä elementtejä ovat opintokokonaisuudet, 
niiden osat, osaamispisteet, osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa, taidot ja pätevyys. 

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuus Euroopan sisällä tulee lisääntymään ja järjestelmät, kuten 
ECVET, helpottavat ihmisten ja työvoiman liikkuvuutta. Työllisyysaste ja Euroopan sisäiset markkinat 
kasvavat.

Jotta henkilöt voivat siirtyä maasta toiseen, jonkinasteinen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen 
uudistus on tarpeen, ja maiden sisäisen koulutustarjonnan ja laadun on oltava yhdensuuntaisia.

Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen ja taidot ovat siis yhtä arvokkaita. 

ECVET-järjestelmä mahdollistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri ympäristöissä, 
olipa se hankittu formaalisti, informaalisti tai nonformaalisti. Opitut taidot/osaaminen voidaan liittää 
osaksi tutkintoa tai huomioida osaamisena esim. työpaikkaa etsiessä/vaihdettaessa.
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Oppimista tapahtuu virallisessa koulutuksessa oppilaitoksissa, mutta myös työelämässä, perheen 
piirissä, harrastusten parissa sekä eri tiedonvälitysten kautta, ja niitä käyttämällä tapahtuvana 
arkioppimisena (informaali oppiminen). Arkioppiminen on useimmiten ”vahingossa tapahtuvaa” 
oppimista eli toimin-

taa, jota ei ole suunniteltu erilliseksi oppimistapahtumaksi. Arkioppiminen voi olla myös suunniteltua 
ja tavoitteellista. Silloin se eroaa virallisesta (formaalista) ja epävirallisesta (nonformaalista) 
oppimisesta siten, että suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat oppijan itsensä määrittelemiä. 
Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan arkioppimisessa hankittu osaaminen tulee saada 
näkyväksi ja siten tunnustaa koulutusjärjestelmässä. (Arvioinnin opas, Oppaat ja käsikirjat 2015:2, 
16.)

ECVET-järjestelmä helpottaa erityisesti niitä henkilöitä, jotka haluavat opiskella ja osallistua 
koulutukseen ja työelämään toisessa maassa ja sisällyttää opinnot/osaamisen omaan tutkintoonsa 
tai työkokemukseensa.

ECVET-järjestelmä on myös erittäin hyödyllinen työkalu ammatillisen koulutuksen toimeenpanijoille, 
koska sen avulla on helpompi suunnitella yksilöllisiä opintopolkuja ja varmistaa opintojen 
tunnistaminen ja tunnustaminen. Järjestelmä lisää yhteistyötä eri maiden kouluttajien ja koulutuksen 
järjestäjien kesken.

Näin ollen ECVET tarjoaa hyvän esimerkin alhaalta ylös (bottom-up) -periaatteesta EU:ssa, jonka yksi 
keskeinen tavoite on merkittävästi lisätä määrällistä liikkuvuutta sekä liikkuvuuksien kestoa.
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2.2 Mitä EU ja Euroopan komissio 
tekevät ECVET-järjestelmän 
käyttöönoton edistämiseksi

Euroopan	Unionin	komissio	suosittelee	jäsenmaitaan:

• edistämään ECVETin toimeenpanoa ammatillisessa koulutuksessa, tavoitteena maantieteellisen 
liikkuvuuden lisääminen ja eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• luomaan tarvittavat olosuhteet ja laadunvarmistusmenetelmät asteittaisen käyttöönoton 
varmistamiseksi kansallista lainsäädäntöä noudattaen

• ottamaan käyttöön laadunvarmistuksen menetelmät ja yleiset periaatteet (Council conclusions 
of 28/05/2004), erityisesti koskien arvioinnin, tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä 
ammatillisessa koulutuksessa

• takaamaan avoin pääsy ECVET-materiaaleihin, työkaluihin ja dokumentteihin sekä varmistamaan, 
että ECVET-järjestelmän keskeiset toiminnat ovat kunkin maan viranomaisten (Suomessa OPH) 
hyväksymiä.

• edistämään sellaisten kansallisten ja eurooppalaisten verkostojen muodostamista, joissa 
yhteistyössä pilotoidaan ja harjoitellaan ECVET-järjestelmän käyttöä. Tiedottaminen kaikista 
järjestelmän käytön kokemuksista on oleellista, ja laaja verkosto jakaa kokemuksiaan kaikkien 
asiaan liittyvien tahojen kesken (oppilaitokset, yritykset, työpaikat).

• varmistamaan monitoroinnin ja koordinaation mekanismit niin, että ne noudattavat jäsenmaiden 
lakeja ja että laatu, läpinäkyvyys ja rakenteet toteutuvat.
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Euroopan	komissio	on	myös	sitoutunut:

• tukemaan jäsenvaltioita ECVETin toimeenpanon tehtävissä

• kehittämään ECVET- toiminnan asiakirjoja ja työkaluja yhdessä jäsenmaiden kanssa sekä 
rakentamaan “työkalupakin” (ECVET-toolkit), jossa on saatavilla tarpeelliset ohjeet ja tieto 
koskien ECVETin toimeenpanoa ja järjestelmän vertaavuutta ECTS:ään. (ECTSon eurooppalainen 
opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä). Euroopan komissio tiedottaa 
säännöllisesti ECVETin toimeenpanon vaiheista.

• tukemaan ja ylläpitämään Euroopan ECVET-verkostoa (European ECVET network), joka levittää ja 
julkaisee kokemuksia ECVET-projekteista ja hyvistä käytänteistä, sekä tiedottaa toiminnoistaan 
ammatillisen koulutuksen kentällä. 

• valitsemaan edustajat työryhmään (the ECVET Users Group), jonka jäsenet tulevat ECVET-
järjestelmää käyttävistä maista. Tämän ryhmän keskeinen tehtävä on ylläpitää ECVET-
“työkalupakkia” ja pitää tietoja ajan tasalla sekä aika ajoin tarkistaa ja täydentää ECVET-oppaita.

• seuraamaan toimintaa ja uusia aloitteita, varmistamaan toiminnan laatu ja raportoimaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan parlamentille ja Euroopan komissiolle. 

2.3 Askeleet ECVET-järjestelmän 
käyttöönotossa

ECVET- liikkuvuusprosessi ja siihen liittyvät tehtävät voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. ennen liikkuvuusjaksoa

2. liikkuvuusjakson aikana 

3. liikkuvuusjakson jälkeen
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ENNEN LIIKKUVUUTTA

Ennen liikkuvuutta -vaihe voidaan jakaa kahteen tehtäväalueeseen:

• Orientaatiovaihe 

• Valmisteluvaihe

Orientaatiovaiheen aikana valmistellaan ja rakennetaan yhteistyötä, varmistetaan tehtävänjako (mikä 
taho vastaa mistäkin toimenpiteestä), esim. opiskelijan osuus, opettajan tehtävät, oppilaitoksen 
tehtävä, Opetushallituksen tehtävät jne.  

Valmisteluvaihe sisältää ainakin seuraavat kolme tehtävää:

a) Osaamistavoitteiden/ammattitaitovaatimusten määrittäminen ja niiden ryhmittäminen 
työelämän tehtävien mukaisesti kokonaisuuksiksi 

b) Yhteistyösopimuksen laatiminen: (MoU) ”Memorandum of Understanding”. Sopimus voi olla 
kahden välinen tai sisältää useampia yhteistyökumppaneita. Sopimuksessa määritellään 
yhteistyön yleiset muodot. Yksilöllinen koulutussopimus/oppimissopimus tarkentaa esim. 
opintojen tunnustamisen käytänteitä ja osaamispisteiden määrää/laajuutta kyseisen 
liikkuvuusjakson ajalta.

c) varsinaisen työpaikan tai oppilaitoksen nimen ja alan – jotta oppijat saavat mahdollisimman 
hyvän jakson tavoitteisiin peilaten. Käytännön asiat, kuten matkustus- ja majoittuminen 
suunnitellaan ja järjestetään hyvissä ajoin ennen vaihtojaksoa.
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LIIKKUVUUDEN AIKANA

Liikkuvuusjakson aikana huomioitava:

• Tietojen, taitojen ja pätevyyden (osaamisen) saavuttaminen/hankinta 

• Tietojen, taitojen ja pätevyyden (osaamisen) arviointi 

• Hankitun osaamisen dokumentointi

Liikkuvuusjakson aikana opiskelijan/työntekijän tulisi hankkia osaamista, joka on määritelty 
yhteistyösopimuksessa (MoU) ja koulutussopimuksessa (Training Agreement).

Hankittu osaaminen (tiedot, taidot, pätevyys) arvioidaan kyseisessä työpaikassa vastaanottavan 
organisaation toimesta. Koulutussopimus (Training Agreement) täytetään ja allekirjoitetaan jakson 
lopuksi. Training Agreement palautuu opiskelijan omaan oppilaitokseen. Osaaminen tunnistetaan 
ja tunnustetaan oppijan omassa oppilaitoksessa kotimaassa ja kerätyt osaamispisteet siirretään 
oppijan henkilökohtaiseen opintorekisteriin.

LIIKKUVUUSJAKSON JÄLKEEN

Liikkuvuusjakson päätyttyä on vielä otettava ainakin kolme askelta:

• Yhteenveto liikkuvuusjaksolla hankitusta osaamisesta ja opitun tunnistamis- ja 
tunnustamisprosessi sekä tietojen vieminen opiskelijan henkilökohtaiseen opintorekisteriin

• Liikkuvuusprosessin arviointi eri osapuolten toimesta. Mahdolliset prosessin korjaustoimenpiteet 
tulevien liikkuvuusjaksojen varalta

• Opiskelijan/työntekijän palautteiden läpikäynti – miten jakso onnistui.
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2.4 Laadun kehä

ECVET-järjestelmän käyttäminen edellyttää jatkuvaa arviointia. Laadun arvioinnissa voidaan käyttää 
laadun kehää selkeyttämään prosessin eri vaiheita neljän vaiheen avulla:

1. Suunnittelu

2. Toimeenpano 

3. Arviointi 

4. Uudelleen käynnistäminen/arviointi

Suunnitteluvaihe on ilmeinen ennen liikkuvuusjaksoa – silloin määritellään yhteistyösopimuksen 
(MoU) ehdot ja liikkuvuusjakson keskeiset tavoitteet. Tällöin jo päätetään, miten arviointi yhteistyön 
osalta tulee tapahtumaan.

Toimeenpanovaihe – liikkuvuusjakson aikana, kun oppija 
on hankkimassa osaamista ulkomailla, on tarpeen rakentaa 
luottamusta kokemusten vaihdon muodossa ja käyttää 
mahdollisia laadunvarmistuksen toimenpiteitä.

Arviointivaihe tapahtuu opiskelijoiden osaamisen 
tunnistamisen, osaamispisteiden siirtämisen ja 
liikkuvuusjakson kokonaisonnistumisen pohjalta. Tällöin 
arvioidaan myös yhteistyön toimivuutta.
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Viimeinen toiminnan arvioinnin vaihe laatuympyrässä on suunnitelman toteutumisen arviointi ja 
mahdolliset toimenpiteet uutta laadunarvioinnin kierrosta varten.

Laadun kehän avulla voidaan tarkastella kaikkia ECVET-järjestelmän vaiheita oppien kokemuksista, 
tavoitteena parantaa ja kehittää liikkuvuusjaksoja maantieteellisen liikkuvuuden osalta.



Luku 3.	  ECVET ja 
yhteistyösopimus	
(Memorandum	
of	Understanding	
eli	MoU)
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3.1 Mikä on yhteistyösopimus eli MoU?

”ECVETin perusperiaate on, että osaamista voi hankkia mistä ja miten vain, ja sitä voivat myös 
arvioida muut kuin oman oppilaitoksen opettajat”.

Kun yksi tai useampi koulutuksen järjestäjä on halukas tunnistamaan ja tunnustamaan ulkomailla 
hankittua ammatillista osaamista laadukkaasti – niiden on laadittava keskenään yhteistyösopimus 
(Memorandum of Understanding, eli MoU), jossa määritellään reunaehdot osaamisen tunnistamiseen, 
yhteistyöhön ja osaamispisteiden siirtoon.

Yhteistyösopimus (Memorandum of Understanding, MoU) on koulutuksenjärjestäjien, oppilaitosten, 
yritysten ja työssäoppimispaikkojen välinen sopimusasiakirja. Se on luonteeltaan yleis- eli 
puitesopimus, jossa määritellään karkeasti yhteistyön muodot ja linjaukset. Koska ECVET-
järjestelmän käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen, on tärkeää, että sopijaosapuolilla on 
yhteinen ymmärrys siitä, mitä aiotaan tehdä – eli yhteistyösopimus antaa toiminnalle selkeät raamit 
ja muodon. Yhteistyösopimus rakentaa vastavuoroista luottamusta tutkintojen ja tutkinnon osien 
vahvistamisessa ja tunnustamisessa.

Keskeinen arvo yhteistyösopimusta allekirjoitettaessa on luottamus:

• oppijan hankkima osaaminen on arvioitava luotettavalla tavalla;

• tavoitteet ja osaaminen (osaamispisteet) tulee olla opiskelijalle sopivalla tasolla

• koulutuksenjärjestäjien tulee tuntea ulkomaisen yhteistyökumppanin/työpaikan 
ammattitaitovaatimukset, arviointitapa, tunnistamisprosessi sekä laadun varmistusmenetelmät.

Edellä mainitut asiat kirjataan yhteistyösopimukseen (MoU). On myös oleellista muistaa eri 
toimijoiden roolit, esim. kenellä on valtuudet hyväksyä osaamispisteiden määrä ja kuka siirtää ne 
opiskelijan henkilökohtaiseen opintorekisteriin.
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Hyvän	yhteistyösopimuksen	avaintekijät:

• yhteistyösopimuksella (Memorandum of Understanding)
kumppanit hyväksyvät toistensa aseman toimivaltaisina 
organisaatioina 

• hyväksyvät toistensa laadunvarmistus-, arviointi-, 
tunnistamis- ja tunnustamiskriteerit ja -menettelyt 
riittävinä opintosuoritusten siirtoa varten

• sopivat kumppanuuden toimintaehdoista, kuten 
tavoitteista, kestosta ja yhteistyösopimuksen 
tarkistamisesta

• sopivat tutkintojen vertailukelpoisuudesta opintosuoritusten siirtoa varten ja käyttävät 
eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritettyjä viitetasoja

• määrittelevät kyseiseen menettelyyn mahdollisesti liittyvät muut toimijat ja toimivaltaiset 
organisaatiot sekä näiden tehtävät.
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3.2 Mikä on oppimis/koulutussopimus 
(Training Agreement)?

Yhteistyösopimus on ennen kaikkea yleissopimus yhteistyöstä tietyin sovituin ehdoin – oppimis/
koulutussopimus sen sijaan (Training Agreement (TA), määrittää yksittäisen oppijan ammatilliset 
tavoitteet ulkomaan liikkuvuusjaksolle.

Oppimis/koulutussopimuksen allekirjoittaa:

1. lähettävä organisaatio

2. vastaanottava organisaatio

3. opiskelija

Yhteistyösopimuksessa jo määritellään, kuka on opiskelija, liikkuvuusjakson kesto, tavoiteltava 
osaaminen/ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin tapa. 

Oppimis-/koulutussopimuksen allekirjoittavat opiskelija sekä lähettävän että vastaanottavan 
organisaation (koulutuksen järjestäjän tai työpaikan tai molempien) edustajat. Oppimissopimus 
sisältää muun muassa liikkuvuusjaksolle valmistautuvan opiskelijan henkilötiedot, liikkuvuusjakson 
keston, liikkuvuudelle asetetut oppimistavoitteet, osaamispisteet (ECVET-pisteet), arviointikriteerit- 
ja menetelmät sekä saavutettujen oppimistulosten tunnistamisen ja tunnustamisen.
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3.3 Mikä on henkilökohtainen 
opintorekisteri?

Henkilökohtaisessa opintorekisterissä on kirjattuna kaikki opiskelijan opintosuoritukset – sekä 
kotimaassa että ulkomailla hankittu osaaminen. 

Opintorekisterissä	on	seuraavat	tiedot:

• arviointi 

• opintokokonaisuus ja sen osaamispistearvo

• opiskelijan henkilötiedot

• tiedot työpaikalla oppimisen paikasta ja kuka on tehnyt arvioinnin sekä osaamisen tunnustamisen.

Henkilökohtaisen opintorekisterin ja koulutussopimuksen ero on 
siinä, että koulutussopimus sisältää toivotut/suunnitellut opinnot 
ulkomailla, mutta opintorekisterissä näkyy niiden todelliset 
suoritusmerkinnät ja toteutuminen.

Monet oppilaitokset ovat yhdistäneet Europass- asiakirjan ja 
koulutussopimuksen yhdeksi asiakirjaksi. On tärkeää varmistaa, 
että kaikki oleellinen ja tarvittava tieto löytyy myös yhdistetystä 
asiakirjasta, jos Europass- liikkuvuustodistusta ei käytetä erillisenä.



Luku 4.	 ECVET-projektit 
Euroopassa
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4.1 ECVET -järjestelmän lisäarvo

Alusta lähtien ECVET-järjestelmä on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja siihen linkittyvät 
projektihakemukset ovat laajalti levinneet EU-maissa. 

Projekteja on lukuisia, ja niiden vaikutuksista on jo tehty ensimmäisiä analyysejä. 

ECVET -tiimin (www.ecvet-team.eu) keräämän aineiston perusteella voidaan päätellä, että ECVET on 
tuonut merkittävää lisäarvoa opintopolkujen ja opintomahdollisuuksien integroimiseen ammatilliseen 
koulutukseen. 

Eri projektien yhteydessä toteutuneet liikkuvuusjaksot ovat tuottaneet merkittäviä kokemuksia 
koulutuspalveluista keskustelujen ja vertaisarvioinnin menetelmillä. 

Seuraavassa esityksiä ja tuloksia parhaista käytänteistä Euroopan tasolla:
ECVET-järjestelmä on tarjonnut mahdollisuuden ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille avata 
ja esitellä innovatiivisia oppimis-/opetusmenetelmiä sekä oppimisympäristöjä. Asiantuntijat ovat 
kertoneet hankitun osaamisen kerryttämisestä ja tunnustamisprosesseista opiskelijatasolla sekä 
nostaneet esiin laatunäkökohtia.

www.ecvet-team.eu
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4.2 Lähestymistapa

Tämän oppaan lähestymistapa ECVET-järjestelmään ja sen hyödyttämkseen on käytännöllinen. 
Tavoitteena on määritellä toisinaan abstrakteja ja vaikeasti käsitettäviä asioita selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla. 

IV4J-projektin tavoite on antaa konkreettisia ideoita ECVET-järjestelmän käyttämiseen 
liikkuvuustoiminnoissa, ennen kaikkea ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamiseen osaksi 
opiskelijan tutkintoa.

Tavoitteena	oli:

• selvittää eri puolilla Eurooppaa tuotettuja hyviä käytäntöjä sekä tarkastella niitä syvällisemmin ja 
jakaa kokemuksia partnerien kesken

• tuottaa kattava kuvaus menetelmästä ja koota oleelliset linkit ja lähteet 

• painottaa pedagogisen lähestymistavan merkitystä ammatillisen koulutuksen tehostamiseksi

• osoittaa käytännönläheisiä menetelmiä ja vinkkejä ECVET-järjestelmän tehokaan hyödyntämisen 
tueksi.
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Lähestymistapamme antaa mahdollisuuden tarkastella ECVET-järjestelmään liittyviä menetelmiä 
laajemmin ja syvällisemmin, jolloin myös menetelmän merkitys korostuu yhteen kerätyn tiedon 
kautta.

Tavoitteenamme onkin tässä oppaassa vastata kysymyksiin “mitä”, “miten” ja “miksi”, kun taas 
selvitysten kautta vastataan kysymyksiin ”kuka”, ”mitä”, ”missä”, kuinka paljon.
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Useiden tapaustutkimusten ja kokemusten analysointi toimii esimerkkinä uusille toimijoille, jotka 
suunnittelevat ECVET-järjestelmään liittyviä projekteja ja toimintoja. Kokemusten jakaminen lisää 
yhteistä ymmärrystä Euroopan tasolla ECVET-järjestelmän hyödyistä, haasteista ja tarpeellisuudesta.

4.3 ECVET in toimeenpanon tilanne 
ja tapaustutkimukset maittain

Taustaa	ja	tapaustutkimus	nro	1:

ECVET	EU-rahoitteisissa	projekteissa	

EURO-NET (IV4J-projektin kumppani, Italia) on hyödyntänyt ECVETiin liittyviä käytäntöjä muutaman 
vuoden ajan eri EU-rahoitteisissa hankkeissa.

MENETELMÄT

ECVET-järjestelmää on hyödynnetty hankitun osaamisen tunnistamisessa osana henkilöstökoulutusta 
ja liikkuvuutta. Lyhytkestoisen henkilöstön koulutustapahtuman aikana kumppanioppilaitosten 
henkilöstöä kokoontui viikon pituiselle koulutusjaksolle tavoitteena oppia ja kokeilla erilaisia 
opetusmenetelmiä.

Koulutus toteutettiin erilaisten aktiviteettien ja osaamisen kehittämisen kautta, jolloin opettajat olivat 
vuorollaan sekä oppijan että opettajan rooleissa.  Täydennyskoulutusviikon päätteeksi osallistujien 
osaaminen tunnistettiin ja tunnustettiin ECVET-järjestelmää hyödyntäen.

MITEN	ECVET-JÄRJESTELMÄÄ	ON	HYÖDYNNETTY

Osallistujien osaaminen tunnistettiin ja heille annettiin tehtäväksi toteuttaa sellainen koulutuksen 
osio, jossa he ovat asiantuntijoita. Pääasiallinen haaste oli tunnistaa ja osoittaa kullekin sellainen 
oppimisen kohde, joka vastasi heidän taitojaan ja osaamistaan.

Lisäarvoa koulutukseen saatiin menetelmästä, jossa opettajat olivat myös oppijoita ja toisaalta 
toteuttivat yhden päivän koulutuksen muulle ryhmälle.
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KÄYTÄNNÖN	VINKKEJÄ

Seuraavassa käytännön vinkkejä ECVET-järjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen:

• suunnittele tilaisuus huolella etukäteen, koska valmistelu vaatii paljon aikaa ja resursseja

• nimeä osallistujat hyvissä ajoin, koska oppimistulosten sisältö riippuu pitkälti osallistujien 
taidoista ja osaamisesta

• valitse erilaisia aktiviteetteja ja käytännönläheisiä työpajoja saavuttaaksesi vaikuttavia tuloksia

• muista, että ECVET edellyttää monien dokumenttien valmistelua

• koska ECVET ei ole kovin tunnettu korkeakouluasteella, on hyvä painottaa, ettei ole kyse 
korkeakouluopintojen opintopisteistä, joiden osalta prosessi on erilainen

ESIMERKKEJÄ	ECVETin	hyödyntämisestä	EU-rahoitteisissa	projekteissa

1. IV4J	 project: Opettajien ja asiantuntijoiden “European Innovator in VET” -koulutus Utrechtin 
yliopistossa (Alankomaat)

2. INNOVATIVET	project:	“European Expert in Inclusive and Disruptive Learning” -koulutus Turun 
yliopistossa (Suomi)

3. VET4Start-Up	 project: “European Start-Up Advisers” -koulutus Wolverhamptonin yliopistossa 
(Iso-Britannia)

4. CREATUSE	project: “Experts in Creativity and Shareable Policies” -koulutus Barin yliopistossa 
(Italia). 

Todistusmalleja

http://iv4j.eu/
https://www.innovativet.eu/
http://www.vet4startup.eu/
https://euroidea.files.wordpress.com/2017/09/creatuse_leaflet_pl.pdf
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Kuvia	edellä	mainituista	koulutuksista

Tapaustutkimus	2:

ECVET-järjestelmän	hyödyntäminen	Suomessa

Kesäkuussa 2009 Komissio suositteli ECVET-järjestelmän käyttöönottoa EU-maissa. Jo tätä ennen 
Suomen Opetushallitus kannusti ECVETin hyödyntämiseen EU-hankkeissa (Finecvet I, II and III 
vuosina 2004-2009). 

Yksi syy menetelmän käyttöönottoon oli se, että Suomen ammatillisen koulutuksen 
opetussuunnitelmat ovat olleet jo 20 vuoden ajan ECVET-”ystävällisiä”. Ammatilliset tutkinnot on 
jaettu tutkinnon osiin, jotka pohjautuvat oppimistuloksiin. Myös aiemman osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista on edistetty vuodesta 2006 asti.

ECVETin onnistunut käyttö edellyttää, että tutkinnot on kuvattu oppimistulosten muodossa, ja että 
oppimistulokset on koottu tutkinnon osiksi. Osaamisen arviointi, tunnistaminen ja tunnustaminen 
täytyy olla osapuolten kesken sovittua, ja niiden tulee noudattaa kansallisia, alueellisia, alakohtaisia 
tai oppilaitoskohtaisia käytäntöjä. (www.ecvet-toolkit.eu)

ECVET-järjestelmällä on useita tavoitteita, joista kaksi on erityisen merkittäviä: kansainvälisen 
liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen. Lähtökohtana ovat oppimistulokset, jotka 
perustuvat tietoon, taitoihin ja osaamiseen. Suomen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa 
tämä on selkeästi näkyvissä - taidot on kuvattu arviointikriteereissä niin, että oppija ja ohjaaja voivat 
helposti määritellä niihin liittyvät työtehtävät.

ECVET-järjestelmän käyttö Suomessa liittyy osana ammatillisen koulutuksen reformiin. Järjestelmä 
on selkeästi vahvistanut osaamisperusteista lähestymistapaa.

Perusperiaatteena on, että osaamista voi hankkia eri tavoilla ja sitä voi arvioida myös muut henkilöt 
kuin oma opettaja, esimerkiksi ulkomaan jakson vastuuhenkilö. Tämä tulee kirjata yhteisesti 
laadittaviin asiakirjoihin (Yhteistyösopimus	eli	Memorandum	of	Understanding	ja	Oppimissopimus	
eli	 Learning	 Agreement/Training	 Agreement) ja samalla tulee kuvata ne oppimistulokset, jotka 
oppijan tulisi jaksollaan saavuttaa.

www.ecvet-toolkit.eu
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Suunnitellessaan ja toteuttaessaan reformia Suomen Opetushallituksen tuli huomioida myös 
ECVETiin liittyviä seikkoja, koska se oli linjannut ECVETin käyttöönoton ammatillisessa koulutuksessa. 
Toisin sanoen reformin toteutuksessa tulee varmistaa ECVETin periaatteiden toteutuminen. OPH:n 
opetusneuvos Hanna Autere on julkaissut artikkelin “ECVET in Finland – Country Factsheet”, jossa 
hän vastaa merkittävimpiin kysymyksiin. Seuraava teksti on lyhennelmä tästä artikkelista.

Kysymyksiä	ja	vastauksia:

Miten	 ECVET-järjestelmää	 hyödynnetään	 Suomessa	 kansainvälisen	 liikkuvuuden	 ja	 elinikäisen	
oppimisen	näkökulmista?

Kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot Suomessa koostuvat oppimistulosten kokonaisuuksista.  
Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen todellisissa työelämän tilanteissa ja dokumentoidaan 
oppijan koulutussopimukseen, henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan sekä 
opintorekisteriin. Kansallinen viitekehys mahdollistaa oppimistulosten hyödyntämisen elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta. Tämä mahdollistaa oppijan palaamisen opintojen pariin myöhemmin tai 
osaamisen päivittämisen.

Koostuvatko	suomalaiset	ammattitutkinnot	selkeästi	kuvatuista	oppimistuloksista?	

Kaikki ammattitutkinnot muodostuvat selkeästi kuvatuista oppimistuloksista.  Kansalliset 
tutkintovaatimukset määrittelevät kussakin tutkinnon osassa tavoiteltavat oppimistulokset sekä 
arviointikriteerit. 

Voidaanko	tutkintoon	liittyviä	oppimistuloksia	arvioida	erillisesti?	

Osatutkinnot arvioidaan erillisesti ja itsenäisinä osina. Osaaminen arvioidaan oikeissa työtehtävissä. 
Oppimistuloksia arvioitaessa osaamista verrataan tutkinnossa kuvattuun osaamiseen. Sekä 
teoreettinen että käytännön osaaminen muodostavat arvioinnin perustan. Osatutkintojen 
suorittaminen mahdollistaa oppijan joustavan siirtymisen vuoroin koulutukseen ja työelämään 
omien tarpeiden mukaan.

Miten	kunkin	osatutkinnon	oppimistulokset	dokumentoidaan?

Jokaisella ammatillisella oppilaitoksella on opintorekisteri, jonne oppija suoritukset tallennetaan. 
Opintorekisterit noudattavat kansallisten tutkintojen rakennetta.  Opetushallitus on kehittänyt 
kansallisen Koski-järjestelmän, jonne kerätään tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä 
opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Järjestelmä otetaan asteittain käyttöön kaikissa 
oppilaitoksissa Suomessa. 

Voidaanko	Suomessa	 tunnistaa	 ja	 tunnustaa	 oppiminen	 riippumatta	 siitä,	missä	 ja	miten	 se	 on	
hankittu?	Huomioidaanko	myös	informaali	ja	nonformaali	oppiminen?

Suomi on yksi ensimmäisistä Euroopan maista, joka on ottanut käyttöön IVETin (Initial Vocational 
Education and Training) ja CVETin (Continuing Education and Training) standardit ja säädökset 
informaaliin ja nonformaaliin oppimiseen liittyvän osaamisen tunnustamisessa. Oppijalla on 
oikeus vaatia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, mikäli se vastaa 
kyseisen ammatillisen tutkinnon vaatimuksia. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 
voidaan tehdä viranomaisen laatiman dokumentaation tai näytön perusteella. Jokaisella oppijalla 
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on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan myös aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. 

Mikä	laadunvarmistuksen	järjestelmä	Suomessa	on	käytössä?	

Kansalliset tutkintovaatimukset sisältävät osaamisvaatimukset sekä arviointikriteerit jokaiseen 
tutkinnon osaan, ja tämä takaa laadun varmistuksen joustavien opintopolkujen toteutumiseksi. 
ECVET-järjestelmä sinänsä tukee kansainvälisen liikkuvuuden laadun varmistusta, koska se linkittyy 
oppilaitosten omiin laadun varmistuksen järjestelmiin ja menetelmiin; esimerkkinä myös laadun 
varmistuksen kehä (suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen).

Lisäksi dokumentit (kuten yhteistyösopimus eli Memorandum of Understanding ja oppimis/
koulutussopimus eli Training Agreement) sekä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
luovat vahvaa perustaa laadukkaalle toiminnalle ammatillisessa koulutuksessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selkeän kuvan ammatillisen koulutuksen reformista. 
Se kuvaa kuinka oppijan polku etenee aloituksesta tutkinnon suorittamiseen (https://minedu.fi/
documents/1410845/4297550/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf/7390dfe9-4ef0-4fd2-aaed-
5e5db3a784ca/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf.pdf	).

OMNIA

Esimerkki yrittäjyysopinnoista Omniassa

Oppimistulokset	/	-tavoitteet

Oppija

• kehittää oman yritysideansa tai kehittää muuten osaamistaan yrittäjyyteen liittyen

• arvioi omat osaamisen kehittämistarpeensa arvioiden omaan ammatilliseen alaansa liittyviä 
vaatimuksia, arvioi asiakkaiden tarpeet, kilpailutilanteen, toimintaympäristön ja oman 
osaamisensa

• seuraa omaan liiketoimintaansa liittyviä kannattavuuden periaatteita

• huomioi toimintansa kustannusrakenteen

Arviointikriteerit

Oppija

• kehittää liikeidean joko osana tiimiä tai itsenäisesti toimien

• selvittää omaan liikeideaansa liittyvät muut liikeideat, merkittävimmät palvelut sekä tuotteet 
ryhmässä toimien

• hankkii tietoa tuotteen tai palvelun kehittämistarpeista esimerkiksi toimintaympäristön 
muutoksiin tai asiakastarpeisiin liittyen

https://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf/7390dfe9-4ef0-4fd2-aaed-5e5db3a784ca/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf/7390dfe9-4ef0-4fd2-aaed-5e5db3a784ca/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf/7390dfe9-4ef0-4fd2-aaed-5e5db3a784ca/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf.pdf
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• vertailee liikeideaansa liittyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia laadun ja kustannusten 
näkökulmista

• tekee valinnat, jotka toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa, ja laatii toimintasuunnitelman

• esittelee suunnitelman ja muuttaa sitä tarvittaessa palautteen mukaisesti

• hyödyntää tietotekniikkaa työskentelymenetelmien, työvälineiden ja materiaalien käytössä

• työskentelee yrityksessä tarkkaillen turvallisuusohjeita sekä kestävän kehityksen periaatteita 

• arvioi oman toimintansa ja liiketoimintasuunnitelmansa edistymistä 

• toteuttaa omaa liiketoimintaideaansa seuraten sen tuottavuutta

• laatii kustannuslaskelman ja oman toimintansa osuuden kustannuksista

Omnia esitteli hankkeessa uuden tavan opiskella yrittäjyyttä avoimessa oppimisympäristössä, jossa 
oppijat, opettajat ja oikeat yrittäjät toimivat. 

Oppimisympäristö on avoin ja yhteistoiminnallinen, joka edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja 
jossa kukin voi valita missä ja miten oppii ja opiskelee. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia 
menetelmiä kuten pelillisyyttä ja mobiilioppimista. Opettajien ammatillista kehittymistä tuetaan 
ja edistetään. Kaikille oppijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, 
jossa työelämässä oppiminen muodostaa merkittävän osan opintoja. Omniassa toimivat yrittäjät 
liittyvät sopimuksella yhteisöön ja saavat tarvittaessa tukea toimintaansa. He myös tarjoavat omaa 
asiantuntemustaan ja yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Merkittävää on, että oppijat voivat oppia 
todellisen tekemisen kautta.

Reformi	ja	ECVET	ammatillisessa	koulutuksessa	Omniassa

ECVET-järjestelmän tavoitteena on helpottaa kansainvälistä liikkuvuutta sekä elinikäistä oppimista 
ja varmistaa niiden laadukas toteutus. Huomioimalla ECVETin eri osatekijät saadaan toiminnasta 
tehokkaampaa ja sujuvampaa.

Osallistuessaan Omnian yrittäjyysopintoihin opiskelijat tähtäävät oman ammatillisen tutkintonsa 
suorittamiseen seuraten omaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaansa.

Tutkinto voi olla miltä ammatilliselta alalta tahansa, sillä periaatteessa kaikilla aloilla tarvitaan 
yrittäjyyteen liittyvää osaamista. Jokaisella oppijalla on tietty määrä yrittäjyysopintoja tutkinnosta 
riippuen. Tutkinnon laajuus on määritelty osaamispisteinä. Arviointikriteerit on laadittu 
valtakunnallisella tasolla. Arvioinnista vastaavat opettajat, ohjaajat, yrittäjät sekä oppijat itse. 
Yrittäjyysopinnot hyväksytään ja kirjataan oppijan opintosuorituksiksi. 
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Tapaustutkimus	3:

ECVET Saksassa

ECVETin ensimmäiset kokeilut Saksassa tehtiin noin 10 vuotta sitten. ECVET-järjestelmän 
käyttöönoton perusteet luotiin pilottiprojekteissa vuoteen 2012 saakka. Sen jälkeen järjestelmä 
on otettu asteittain käyttöön ulkomailla suoritettujen ammatillisten tutkintojen tunnistamiseksi ja 
tunnustamiseksi. Toimintaa ja kokeiluja on arvioitu ja prosesseja kehitetty toiminnan soveltamisen 
ja laajentamisen osalta. 

Saksan ammatillisen koulutuksen kansallinen toimisto (BIBB) yhdessä kansallisen NKS-ECVET-
koordinointikeskuksen kanssa vastaa ECVEt-järjestelmän toimeenpanosta ja kehittämisestä. 

ECVET	in	toimeenpanon	tavoitteena	Saksassa	on:	

1. tukea ja  helpottaa liikkuvuutta 

2. Edistää oppimistulosten läpinäkyvyyttä ja hyväksymistä

3. kehittää osaamisen hankkimistapojen laatua liikkuvuushankkeiden kautta 

4. tehostaa oppimiseen käytettävää aikaa 

Menestyksestä huolimatta ECVETin soveltaminen käytäntöön aiheuttaa haasteita. Se edellyttää 
saksalaisessa koulutusjärjestelmässä läpäisevyyden edistämistä esimerkiksi oppimistulosten, 
osaamisen arvioinnin sekä informaalin ja nonformaalin osaamisen tunnustamisen osalta. 

Oppimistuloksiin keskittymisellä on merkittävä rooli ECVETin onnistuneessa käyttöön otossa. 
Saksan duaalijärjestelmä ei tunne oppimistulosten hyväksi lukua eikä käytössä ole yhtenäisiä 
kriteerejä. Oppimistuloksiin keskittyvän toiminnan kehittämiseksi onkin paljon tekemistä. Tutkintojen 
strukturoitu kuvaaminen oppimistulosten näkökulmasta tuottaisi enemmän läpinäkyvyyttä ja 
vertailtavuutta ammatillisessa koulutuksessa, jos käytössä olisi “yhteinen kieli”. 

ECVET	ja	duaalijärjestelmä	Saksassa

Saksassa noin 70% nuorista opiskelee valtion tukeman duaalijärjestelmän piirissä. Teoreettinen 
opiskelu tapahtuu ammatillisissa oppilaitoksissa ja käytännön harjoittelu työpaikoilla tai 
työpajoissa. Opetusta arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä 
kansallisen ammatillisen koulutuksen toimiston (BIBB), osavaltioiden ja muiden kumppanien 
kanssa. Saksalaisella ammatillisella koulutuksella on erityinen asema Euroopassa, sillä monissa 
muissa maissa pelkkä oppilaitoksissa tapahtuva oppiminen on yleistä. Yhdistämällä teoriaopinnot 
ja käytännön harjoittelu Saksassa koulutetaan kansainvälisesti arvostettuja ammattilaisia eri 
aloille. Nuoret myös työllistyvät valmistuttuaan hyvin omalle alalleen, mistä on myös osoituksena 
alle 25-vuotiaiden matala työttömyysprosentti Saksassa verrattuna muihin Euroopan maihin. 
Duaalijärjestelmä tukeekin ammattitaitoisen työvoiman tuottamista työelämän tarpeisiin ja edistää 
maan taloudellista kilpailukykyä.

Duaalijärjestelmän tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, ammatillista tietoa ja 
poikkileikkaavia taitoja. Ammattialakohtaiset lait ja säädökset sekä opetussuunnitelmat muodostavat 
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tutkintojen sisällöt. Ne ovat kuitenkin vain osittain osaamisperusteisia eikä niissä ole huomioitu 
oppimistulosten näkökulmaa.

Elinikäisen oppimisen edistämiseksi on tärkeää kehittää ammatillisen koulutuksen läpinäkyvyyttä, 
jotta opiskelijoille voidaan tarjota monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. On myös tärkeää luoda toimintamalleja muualla kuin formaaliopetuksessa hankitun 
osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi ilman että ammatillisen koulutuksen laatu heikkenee. 
Rakenteita tulee kehittää, jotta oppimistuloksia voidaan paremmin ja läpinäkyvämmin arvioida, 
tunnistaa ja tunnustaa.

ECVET-järjestelmä auttaa luomaan “yhteisen kielen” oppimistulosten kuvaamisessa, jolloin 
myös ulkomaan jaksojen aikana lähettävän oppilaitoksen on helpompi määritellä, millaisia 
oppimissuorituksia voidaan hyväksi lukea vaihtojakson aikana. 

ECVET-järjestelmässä määriteltyjen oppimistulosten (tieto, taidot ja osaaminen) kuvaamisen avulla 
voidaan selkeästi määritellä oppimistulokset tarkemmin ja arvioida osaamista luotettavasti.  ECVET 
auttaa myös saksalaisen duaalijärjestelmän ymmärtämistä kansainvälisesti.  

Oppimistulosten hyväksi lukeminen on määritelty Saksassa ammatillisen koulutuksen säädöksellä 
(Vocational Training Act, BBiG, §7, §8). Hyväksilukeminen tehdään tapauskohtaisesti ja siitä on 
vastuussa yritys. 

Näin ollen on tärkeää, että ennen ulkomaan vaihtojaksoa partnereiden väliset yhteistyösopimukset 
ovat kunnossa, että oppimistuloksista on sovittu ja että suoritusten osoitusten ja arvioinnin 
menetelmät on määritelty lähettävän ja vastaan ottavan organisaation välillä.

ECVET-pisteiden käyttö on vähäistä Saksassa. Duaalijärjestelmässä ei käytetä opintopisteitä, 
koska niiden ei katsota merkitsevän oppimistulosten todentamisessa. Duaalijärjestelmässä ei 
ole myöskään osatutkintoja. Ammatillinen tutkinto suoritetaan loppukokeen kautta. Ulkomailla 
suoritetun tutkinnon tunnustaminen on tehty mahdolliseksi oppimistulosten validoinnin kautta, 
mutta ei ECVET-pisteiden avulla. Oppimistulosten hyväksi lukemisella voidaan kuitenkin lyhentää 
opiskeluaikaa. Aiemman tai muualla suoritetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ei tule 
kuitenkaan korvaamaan loppukokeita, jotka on laissa määrätty. Loppukoetta pidetään oleellisena 
osana ammatillista koulutusta. Saksassa toteutettujen liikkuvuushankkeiden tuloksena on todettu, 
että ECVET-järjestelmä tekee liikkuvuusjaksoista tavoitteellisempia ja suunnitellumpia, ja niiden 
toteutus on turvallista ja sitouttavaa. ECVET-järjestelmä onkin Saksassa ennen kaikkea kansainvälisen 
liikkuvuuden tukielementti. Siinä olisi kuitenkin enemmän potentiaalia: oppimistuloksiin keskittyvän 
lähestymistavan ansiosta ECVET voi johtaa Saksan koulutusjärjestelmän läpinäkyvyyteen ja 
vertailtavuuteen aiempaa vahvemmin. Järjestelmä tulisi viedä osaksi muita järjestelmiä ja 
prosesseja. Projekteissa on tehty tätä varten lähtökohtia oppimistulosten kautta tapahtuvaan ja 
yhteisiä eurooppalaisia menetelmiä hyödyntävään oppimisen arviointiin, esimerkkeinä ECVET 2nd 
Generation, Connect ja DECVET-projektit. 
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Tapaustutkimus	4:

ECVET Irlannissa ja neljässä muussa EU-maassa

ECVET	for	Community	Development	(EfCD) 
http://www.communitydevelopment.eu 

EfCD- projektin tavoitteena oli kehittää yhteisökehittämisen koulutusohjelma 3-tasolle ECVET-
järjestelmää soveltaen ja hyödyntäen. Tämä mahdollistaisi tutkinnon toteuttamisen ja hyväksi 
lukemisen laajemmalti Euroopassa. Projektissa oli mukana viisi organisaatiota:

• Irlanti – Capacity Ireland

• Italia – Materahub

• Romania - Centrul De Resurse Economice Si Educatie Pentru Dezvoltare (Creed)

• Espanja – Third Sector International (3si)

• Iso-Britannia – Dsc Regen

Metodologia:

EfCD-projektin metodologia oli tutkimuksellinen, jolla tuettiin lopputuotosten kehittämistä projektin 
ydinteeman tueksi, se sisälsi: 

• ammatillisen koulutuksen tarjonnan tarkastelu eri maissa

• kehittämistyö yhteisökehittämisen tutkintoon liittyen, jotta saavutetaan 3-taso 

• uuden eurooppalaisen yhteisökehittämisen koulutusosion kehittäminen ja pilotointi sekä 
tutkinnon päivittäminen. 

Kumppanien havaintoja tarkasteltiin ja vertailtiin kansainvälisellä tasolla arvioiden niiden 
soveltuvuutta ja merkityksellisyyttä paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla sekä 
laajemmin eurooppalaisessa kontekstissa. Kansallinen tarkastelu keskittyi merkittävimpiin 
ammatillisiin koulutuksiin jäsenmaissa sekä niiden suoritusten ja tulosten arviointiin mm. selvittäen 
kuinka paljon osallistujia oli koulutuksissa ja kuinka paljon heitä valmistui.

EfCD- projekin partnerit tarkastelivat myös koulutustarjonnan soveltuvuutta ja merkitystä 
haastattelemalla oppijoita, työnantajia sekä muita yhteistyötahoja.

Kansallisten	raporttien	johtopäätökset

Kansalliset raportit osoittivat yhteisökehittämiskoulutuksen olleen merkittävä sosiaalisen 
aktiivisuuden edistäjä jo pitkään kaikissa partnerimaissa. Teema nähtiin myös merkittävänä tekijänä 
vähentämässä köyhyyttä, työttömyyttä ja epätasa-arvoa paikallisella ja kansallisella tasolla. 
Koulutuksesta selkeästi puuttui kuitenkin sellaiset kurssit, joissa ECVET- järjestelmää hyödynnettäisiin 
tai joissa teemaa edes tarkasteltaisiin eurooppalaisesta näkökulmasta. Koulutuksissa etsittiin 

http://www.communitydevelopment.eu/
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lähinnä paikallisia tai kansallisia ratkaisuja tarjoamatta mahdollisuutta tarkastella asioita laajemmin 
Euroopan tasolla.

Yleiset	tutkimukseen	liittyvät	johtopäätökset

EfCD-projektissa toteutettu selvitys lisäsi ymmärrystä kaikissa partnerimaissa yhteisökehittämisen 
koulutuksesta sekä siihen liittyvien ammatillisten kurssien tarjonnasta ja merkityksestä. 
Koulutuskonsepti on merkittävä kaikissa partnerimaissa, mutta maiden välillä on suuria eroja 
toteutuksessa ja koulutuksen tarjoajien ja toimijoiden osalta (paikalliset ja kansalliset viranomaiset, 
oppilaitokset, hyväntekeväisyysjärjestöt jne). Vaikka mahdollisuuksia opiskella tätä alaa on paljon, 
niin tarve eurooppalaiselle näkökulmalle ja opintosuoritusten hankkimiselle eri paikoissa on suuri 
tarve.

Kehitetyt	koulutusmateriaalit

ECVET for Community Development-projekti (EfCD) päättyi 31.7.2017, mutta siinä saavutettuja 
tuloksia hyödynnetään edelleen oppijoiden ja ammatillisten oppilaitosten eduksi Irlannissa, erityisesti 
kansainvälisellä tasolla. Myös oppimateriaaleissa on huomioitu ECVET-näkökulma. 

Oppijat, jotka haluavat saavuttaa tason kolme eurooppalaisessa yhteisökehittämisen 
koulutusohjelmassa, tulee toimia seuraavan prosessin mukaisesti:

• selvittää, soveltuuko koulutusohjelma heidän aiempaan koulutukseensa tai työkokemukseensa. 
Tähän löytyy tietoa www.lrnglobal.org-sivustolta 

• mikäli he arvoivat koulutuksen olevan heille sopiva ja taso vastaa heidän opintojensa tasoa, he 
selvittävät lähimmän koulutuksen tarjoajan LRN:n kautta. Tätä opasta kirjoitettaessa Capacity 
Ireland oli ainoa koulutuksen tarjoaja Irlannissa. 

• koska taso 3 eurooppalaisessa yhteisökehittämisen koulutuksessa vastaa Irlannin koulutuksen 
tasoa 5, voi opiskelija valmistuttuaan siirtyä koulutuksessa suoraan akreditoidulle tasolle 6 
(Award in Community Development Practice)

• eurooppalainen tutkinto on erityisen merkittävä niiden henkilöiden kannalta, jotka suunnittelevat 
hakevansa töitä muista maista.

Ammatilliset koulutuksen tarjoajat, jotka haluavat saada akreditoinnin eurooppalaisen 
yhteisökoulutuksen 3-tason toteuttamiseen tai haluavat toteuttaa kansallista yhteisökoulutusta 
toimivat seuraavan prosessin mukaisesti: 

• selvittävät tutkinnon sisällön, opintojen tason sekä annettavan tuen määrän. Tieto löytyy www.
lrnglobal.org-sivustolta, josta on ladattavissa koko tutkinnon kuvaus

• selvittävät, onko koulutukselle tarvetta heidän alueellaan ja sopiiko koulutus heidän 
oppilaitoksensa tarjontaan ja resursseihin 

• tilaavat anomuslomakkeen akreditointia varten LRN:stä. Capacity Ireland auttaa tarvittaessa 
lomakkeen täyttämisessä. 

http://www.lrnglobal.org/
http://www.lrnglobal.org/
http://www.lrnglobal.org/
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Tapaustutkimus	5:

ECVET Alankomaissa

Alankomaissa ECVET-järjestelmä toimii kuten se on määritelty www-sivuilla: EU	 ECVET	website. 
ECVET tukee elinikäistä oppimista sekä työpaikasta toiseen siirtymistä. Näiden tavoitteiden 
toteutumiseksi seuraavat linjaukset ovat nähtävissä käytännöissä: 

1. Oppimistulokset, jotka muodostuvat tiedoista, taidoista ja osaamisesta,  voidaan saavuttaa 
erilaisissa oppimistilanteissa.

2. Oppimistulosten yksiköt ovat tutkinnon osia. Yksiköitä voidaan arvioida, hyväksi lukea, tunnistaa 
ja tunnustaa.

3. ECVET-pisteet tuottavat numeerista lisätietoa oppimisesta ja tutkinnoista.

4. Oppijan arvioiduista ja dokumentoiduista oppimistuloksista annetaan pisteitä, joita voi siirtää 
toisiin yhteyksiin ja joista koostuu tutkinto tutkinnon perusteiden ja säännösten mukaisesti 
kussakin maassa.  

5. Keskinäinen luottamus ja kumppanuus yhteistyöorganisaatioiden kesken on tärkeää, ja tämä 
on ilmaistu yhteistyösopimuksessa ja oppimissopimuksessa.

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
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DNCP: (Dutch	National	Coordination	Point), www-sivuilta löytyy ECVET-järjestelmän kuvaus ja sen 
vaikutukset. Siellä on myös mainittu, että ECVETin käyttö on vapaaehtoista. Sivuilla kerrotaan myös 
ECVETin tavoitteena olevan mahdollistaa ulkomaan jakson aikaisen oppimisen tunnustaminen 
luomalla yhteinen rakenne ja kieli sekä vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ja muiden kumppanien 
keskinäistä luottamusta. ECVETin avulla tuetaan oppimisen tunnistamista ja tunnustamista sekä 
kansainvälisten että kotimaassa tapahtuvien jaksojen aikana ilman, että opiskeluaika pitenee. 
ECVETillä on kolme erityistä tavoitetta: liikkuvuusjaksojen tukeminen, elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksien lisääminen ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen.

ECVET perustuu käsitteisiin ja prosesseihin, joita hyödynnetään systemaattisesti lisäten näin 
oppimistulosten läpinäkyvyyttä, siirtoa sekä tunnustamista. Jotkut käsitteet ja prosessit onkin jo 
viety tutkintoihin eri puolella Eurooppaa.  

ECVETin tavoitteena on tarkastella oppimistuloksia objektiivisesti. Ansaitut opintopisteet tulisi olla 
hyödynnettävissä erilaisissa tilanteissa.

 

https://www.ecvet.nl/1_3442_Welcome_at_the_website_of_the_National_Coordination_Point_ECVET.aspx
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