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Tässä esitteessä tarkastellaan koulutuspoliittisia haasteita, jotka liittyvät epävirallisen ja arkioppimisen validointiin 

Euroopassa. Keskiössä ovat henkilöt, joiden muodollinen koulutustaso on matala. Esite pohjautuu epävirallisen 

ja arkioppimisen tunnustamista käsittelevään tutkimukseen (ks. Gaylor, Schöpf & Severing, 2015, saksankielinen 

tiivistelmä), joka toteutettiin Bertelsmann Stiftung -säätiön hankkeen ”Täydennyskoulutusta kaikille” (engl. 

”Continuing training for all”) puitteissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia validointiin liittyvät käytännöt tällä 

hetkellä ovat kahdeksassa Euroopan maassa. Tässä esiteltävä työ perustuu tutkimuksesta saatuihin esimerkkei-

hin hyvistä käytännöistä, ja työtä jatketaan kehittelemällä mahdollisia toimintavaihtoehtoja Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille politiikan, talouden ja yhteiskunnallisen toiminnan saralla. Tavoitteena on 

tehdä koulutusjärjestelmistä sellaisia, että ne olisivat avoimia myös henkilöille, joiden muodollinen koulutustaso 

on matala. Tutkimus, johon tämä selvitys pohjautuu, on saatavissa saksan kielellä Bertelsmann Stiftung -säätiöstä 

(toim.) nimellä Anerkennung von Kompetenzen. Was Deutschland von anderen Staaten lernen kann Gütersloh 

2015 (ISBN 978-3-86793-582-1).

Hanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman monien eurooppalaisten asiantuntijoiden panosta. Erityiskiitos 

kuuluu heille, jotka laativat maakohtaiset tutkimukset eri Euroopan maista. Tässä yhteydessä on syytä mainita 

seuraavat henkilöt: Kirsten Aagaard (Kansallinen aiemmin hankitun osaamisen validoinnin tiedotuskeskus – NVR, 

Tanska), Anni Karttunen (Suomi), Janet Looney ja Alain Michel (Euroopan koulutus- ja sosiaalipolitiikan insti-

tuutti – IEEPS/EIESP, Ranska), Ruud Duvekot (Elinikäisen oppimisen palvelukeskus – CL3S, Alankomaat), tohtori 

Odd Bjørn Ure (tutkimuksia ja analyyseja laativa yritys Consultur Studies & Analyses, Norja), Martin Mayerl ja 

tohtori Peter Schlögl (Itävallan ammatillisen koulutuksen tutkimuskeskus – öibf) ja tohtori Andrew McCoshan 

(tutkimus- ja konsultointiyhtiö Plexus Research & Consulting Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta). Olemme myös kiitol-

lisia seuraaville henkilöille, jotka ovat tukeneet hanketta: Furio Bednarz (ECAP), Julia Behrens, Daniela Gerlach, 

Monika Diaz, Eva-Maria Walker, Gunvald Herdin ja Martina Schwenk (Bertelsmann Stiftung), Helmut Dornmayr 

(Kaupan ja teollisuuden alan koulutuksen tutkimusinstituutti, Wien – ibw), Claudia Leupold (Oppimisen validoin-

nista vastaavan elimen päällikkö, Bernin kantoni) ja Rudolf Riegler (Oppisopimuskoulutustoimisto – Tukipalvelut, 

Linz, ”Du kannst was!” -hankkeen vetäjä).
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Esipuhe

Esipuhe
Ne meistä, jotka ovat varttuneet Euroopassa ja ovat saaneet ammatillista koulutusta tai opiskelleet 
yliopistossa, pitävät todistuksia itsestäänselvyyksinä. Tutkintotodistusten avulla saamme kyvyil-
lemme arvostusta ja avaamme ovia jatkokoulutukseen ja koulutusta vaativiin ammatteihin.

Muodollisten tutkintojen korostamisessa on kuitenkin kääntöpuolensa. Muodollisen koulutus-
järjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen jää suurelta osin näkymättömäksi. Näin ollen 
emme osaa antaa arvoa elämän aikana – ja usein perinteisten koulutuslaitosten ulkopuolella – 
hankituille tiedoille ja taidoille. Opimme työssä, täydennyskoulutuskursseilla, vapaaehtoistyössä 
ja harrastustoiminnassa. Arkisissa haasteissa kehitämme jatkuvasti teknisiä, sosiaalisia ja hen-
kilökohtaisia taitojamme. Oppimastamme on usein myös hyötyä ammatissamme. Monissa tapauk-
sissa tällaista tietoa ei kuitenkaan ole dokumentoitu eikä sertifioitu.

Saksassa ja muissa maissa tarvitaan kiireisesti sitovia kansallisia (ja alueellisia) järjestelmiä epä-
virallisen tai arkioppimisen kautta hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen tunnustamiseen ja 
validointiin. Tähän on olemassa sosiaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia perusteita.

Tiedämme, että monissa maissa koulutuksen ja yhteiskunnallisen aseman välillä on vahva yhteys. 
Henkilöt, joilla on vain vähän muodollista koulutusta, hankkivat ammatillista taitotietoa ensisijais-
esti työssä tai vapaaehtoistoiminnassa. Nykyisissä järjestelmissä tästä on heille kuitenkin hyvin 
vähän hyötyä, sillä tällainen osaaminen ei paranna riittävästi heidän mahdollisuuksiaan työmark-
kinoilla. Niin kauan kuin työnantajat, poliitikot ja koulutuslaitosten edustajat eivät osoita selvää 
kiinnostusta epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamiseen, he hankaloittavat eritoten miljoonien 
niin sanottujen matalan osaamistason henkilöiden ammatissa etenemistä ja yhteiskunnallista 
osallistumista.

Tämä ongelma koskee myös Eurooppaan saapuvia pakolaisia ja siirtolaisia. Onnistuneen inte-
groitumisen edellytyksenä on, että tulijoiden tiedot ja taidot ovat näkyviä. Meidän tulee system-
aattisesti tarkistaa ulkomailla hankittujen oppiarvojen ja ammatillisten tutkintojen vastaavuus 
suhteessa jäsenmaiden omiin muodollisiin koulutuksiin ja tarvittaessa antaa mahdollisuus tut-
kintojen täydentämiseen. Tämän lisäksi meidän olisi tunnustettava käytännön kautta hankitut 
pätevyydet ja pätevyydet, joista annetut todistusasiakirjat ovat kadonneet sota- ja kriisialueilla. 
Muuten korkeasti koulutetuista ammattilaisista, joilla on monen vuoden ammatillinen kokemus, 
tulee ”matalan osaamistason” työntekijöitä.

Taitojen ja kykyjen tunnustaminen antaa ihmiselle omanarvontuntoa. Jos se puuttuu, ei ihmisellä 
ole myöskään motivaatiota eikä tarmoa. Kuitenkin yritykset, puhumattakaan yhteiskuntajärjes-
telmistä, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä voimavaroista.

Pystymme ratkaisemaan väestökehitykseen liittyvän työvoimapulan haasteet tulevina vuosikym-
meninä ainoastaan, mikäli hyödynnämme täysimääräisesti eurooppalaisen työvoiman ammatillista 
osaamista. Tämä koskee myös ammattia vaihtavia työntekijöitä, työelämään palaavia henkilöitä ja 
ikääntyneitä työntekijöitä sekä muodollisesti matalasti koulutettuja henkilöitä ja siirtolaisia. Näin 
ollen sertifiointiprosesseista eivät hyödy vain työntekijät vaan myös yritykset ja koko yhteiskunta. 
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Kansallisvaltioilla on lisäksi taitojen tunnustamista koskevia velvoitteita. Joulukuun 20. päivänä 
2012 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan unionin neuvosto kehotti jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön vaihtoehtoisia tapoja epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen tietojen, taito-
jen ja osaamisen sertifiointiin vuoteen 2018 mennessä. Monissa valtioissa tämän sopimuksen 
täytäntöönpanoon on yhä pitkä matka. Tässä tilanteessa meillä on paljon opittavaa niiltä euroop-
palaisilta naapurimailtamme, joissa sertifiointikäytännöt ovat kehittyneempiä.

Jokaisella ranskalaisella ja norjalaisella on oikeus vaatia omien taitojensa arviointia ja sertifioin-
tia. Samankaltaisia mielenkiintoisia lähestymistapoja on käytössä myös Suomessa, Tanskassa 
ja Alankomaissa. Institutionaalisesti juurrutetuilla ja sitovilla tunnustamismenettelyillä sekä 
selkeästi määritellyillä vastuilla voidaan yleensä taata kansalaisille mahdollisuus maksuttomaan 
sertifiointiin. Puutteellisia taitoja ja tietoja parannetaan täydennyskoulutuksella, josta voidaan 
myöntää muodollista koulutusta vastaavia pätevyystodistuksia. Tällä tavoin varmistetaan, että 
kaikilla – ja erityisesti muodollisesti matalasti koulutetuilla henkilöillä – on pääsy järjestelmän 
piiriin, ja taataan se, että tunnustamisjärjestelmä saa taloudellisten toimijoiden ja yhteiskunnan 
hyväksynnän.

Haluamme kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita asiantuntijoita ja tämän esitteen tekijöitä. 
Inspiroivilla esimerkeillä ja siirtymäsuosituksilla luodaan uutta tietoisuutta arki- ja epävirallisen 
oppimisen arvosta. Samalla edistetään uudenlaista kulttuuria, jossa yksilön tiedoista, taidoista ja 
osaamisesta voi avautua ammatillisia mahdollisuuksia elämän mittaisessa ja elämän laajuisessa 
oppimisprosessissa.

Dr. Jörg Dräger,

Johtokunnan jäsen

Bertelsmann Stiftung

David Lopez

Puheenjohtaja

Lifelong Learning Platform
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Tiivistelmä

Tiivistelmä
Monissa Euroopan valtioissa käydään keskustelua siitä, miten ammatillisesti merkityksellisiä 
tietoja, taitoja ja osaamista voitaisiin dokumentoida paremmin ja tehdä näkyviksi. Muutamissa 
EU-maissa on otettu merkittäviä kehitysaskeleita arki- ja epävirallisen oppimisen kautta hankitun 
osaamisen kartoittamisessa ja tunnustamisessa. Niissä on otettu käyttöön validointijärjestelmiä, 
joiden avulla tällaiselle osaamiselle annetaan arvo työmarkkinoilla. Muissa EU-maissa muodollinen 
koulutus on yhä lähestulkoon ainoa tapa päästä koulutusjärjestelmän piiriin ja työmarkkinoille. 
Osaamiselle, jonka ihmiset hankkivat arkioppimisen kautta omassa työssään, vapaa-ajallaan tai 
täydennyskoulutuksessa, josta ei myönnetä todistusta, annetaan usein hyvin vähän arvoa, vaikka 
monissa tapauksissa tällainen osaaminen saattaa olla työllistymistaitojen kannalta muodollisesti 
sertifioitua tietoa tärkeämpää. Siksi voidaankin kysyä, tarjotaanko ja arvioidaanko muodollisissa 
koulutusjärjestelmissä osaamista, jota työelämässä todella tarvitaan, ja voidaanko näissä järjes-
telmissä kuroa umpeen nykytaidoissa havaittuja puutteita. Työmarkkinoiden nykyisten tunnus-
lukujen valossa – EU:n alueella on tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa täyttämätöntä työpaikkaa ja 
yli 22 miljoonaa työtöntä – on ilmeistä, että epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin tärkeys tulee 
korostumaan Euroopan työmarkkinoilla.

Todistukset eivät useinkaan kerro kaikkea ihmisen osaamisesta

Arkioppimisen validoinnista voi olla hyötyä erityisesti sellaisille henkilöille, joilla ei ole muodol-
lisen koulutuksen kautta hankittua yleistä tai ammatillista tutkintoa mutta joilla on monen vuoden 
työkokemus, sekä henkilöille, jotka ovat hankkineet ammattitaitonsa ulkomailla. Henkilöt, joiden 
muodollinen koulutustaso on matala, ovat yleensä hankkineet ammatillisen taitotietonsa arkiop-
pimisen kautta. He ovat hyvin riippuvaisia oppimismahdollisuuksista, joita heille tarjoutuu niin 
sanotusti ohimennen muun elämän ohessa ja koulutuslaitosten ulkopuolella. Tällaista oppimista 
voi tapahtua töiden lomassa, vuorovaikutuksessa työtovereiden kanssa ja vapaa-ajalla. On syytä 
korostaa, että henkilön muodollisen koulutustason mataluus ei tarkoita sitä, etteikö tällaisella hen-
kilöllä voisi olla työelämän kannalta arvokasta koulutusta tai osaamista. Ja hyvin usein tällaista 
koulutusta ja osaamista myös on. Joku on ehkä jättänyt korkeakoulun kesken ja on sen sijaan 
konfiguroinut tietotekniikkajärjestelmiä jo kymmenen vuoden ajan. Syyrialaisella insinöörillä ei 
välttämättä ole dokumenttia osaamisestaan, sillä hän on paennut kotimaastaan. Leskellä voi olla 
vuosien kokemus hoivatyöstä perheen parissa. Kaikki nämä henkilöt ovat ammatillisesti päteviä, 
joskaan heillä ei ole osaamisestaan muodollista näyttöä. Nämä tapaukset kuvastavat sertifiointiin 
keskittyvän yhteiskunnan ydinongelmaa. Koulutuksesta myönnettävät todistusasiakirjat eivät ole 
vain välineitä ammattitaidon osoittamiseen vaan ne jättävät myös varjoonsa sellaisen osaamisen, 
josta ei ole olemassa todistuksia.

Aikaisemmin, kun tekninen kehitys oli hitaampaa, todistukset ja osaaminen ovat ehkä useim-
miten kulkeneet käsi kädessä. Oppiminen ja sertifiointi tapahtui koulutusjärjestelmän piirissä, 
jonka jälkeen opittua sovellettiin työssä läpi koko elämän. Tietotyö ja innovaatiokierron nopeus 
ovat kuitenkin tehneet tällaisesta ammatillisen oppimisen peräkkäisyyteen perustuvasta mallis-
ta monessa suhteessa käyttökelvottoman. Ammattitaidon hankinta on yhä useammin jatkuva 
prosessi, joka etenee työn lomassa ja perustuu oppijan itseohjautuvuuteen, eikä niinkään vaihe, 
joka on suoritettu loppuun ennen uran aloittamista. Tämä pätee samalla tavalla sekä yksinker-
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taisiin että monimutkaisiin tehtäviin. Työntekijä hankkii itsenäisesti ammatissa tarvitsemiaan tie-
toja, taitoja ja osaamista, eivätkä perinteiset koulutuslaitokset ole enää oppimisesta päävastuussa. 
Valitettavasti tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa oppimisen sertifioinnin kohdalla. Sertifiointi on 
yhä tiukasti sidoksissa koulutuslaitoksiin, eikä niissä ole suurta halukkuutta tunnustaa oppimista, 
joka tapahtuu niiden tarjoamien kurssien ulkopuolella.

Osaamisen tunnustaminen ja käyttöön ottaminen hyvän validointijärjestelmän kautta

Monissa Euroopan maissa ei ole mahdollista hyödyntää osaamista, jota ei voida näyttää toteen 
tutkintoina ja todistuksina. Usein tällaista osaamista käytetään työpaikoilla, mutta yleensä sitä 
ei ole dokumentoitu sertifioinnista puhumattakaan. Harvoja käytössä olevia menettelyitä, kuten 
Europassia, ei ole vielä tunnustettu yleiseksi standardiksi työllisyysjärjestelmän hakuproses-
seissa. Niin ikään epävirallisen oppimisen kautta hankittujen ammatillisten taitojen tai todistusten 
dokumentointi- ja sertifiointimenettelyt jäävät usein muodollisten tutkintojen varjoon. Yleensä 
näitä menettelyitä käytetään vain muodollisen koulutuksen täydentämiseen. Muodollinen koulu-
tusjärjestelmä luo esteitä (eivätkä nämä esteet koske yksinomaan henkilöitä, joiden muodollinen 
koulutustaso on matala), sillä järjestelmä ei tavallisesti tunnusta arki- ja epävirallisen oppimisen 
kautta hankittua osaamista eikä mahdollista pääsyä korkean asteen muodolliseen koulutukseen 
tällaisen osaamisen perusteella.

Väestö vähenee samaan aikaan, kun työelämän vaatimukset kasvavat – tämä on ongelma sekä 
koko yhteiskunnan että yksilön kannalta. Monet nuoret aikuiset ovat vailla ammattitutkintoa. 
Validointimenettelyjen avulla päästäisiin hyödyntämään valtavia osaamisvoimavaroja ja voitaisiin 
myös vähentää työttömyyttä niiden työntekijöiden keskuudessa, joiden muodollinen koulutustaso 
on matala. Koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden on lisäksi avauduttava laajemmin henkilöille, 
joiden koulutus- tai työhistoriat ovat epätyypillisiä ja hyvin monenlaisia, kuten henkilöille, joilla on 
ulkomailla hankittuja tutkintoja, tai henkilöille, joilla on ammattitutkinto mutta jotka ovat käytän-
nössä tehneet jotakin aivan muunlaista työtä.

Tilanteen takia Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 2012 suosituksen, jonka mukaan Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden pitäisi luoda vuoteen 2018 mennessä mahdollisuuksia epävirallisen 
ja arkioppimisen kautta hankittujen oppimistulosten eli tietojen, taitojen ja osaamisen validointiin.

Validointijärjestelmät toimivat. Miten Euroopan maat voisivat ottaa oppia toisistaan?

Osassa Euroopan maista on jo käytössä menettelyitä, joiden kautta myönnetään todistuksia, joita 
voidaan hyödyntää työmarkkinoilla ja joiden avulla on mahdollista päästä koulutusjärjestelmän 
tarjoamiin koulutuksiin. Tutkimuksessa ”Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen Saksassa” 
(engl. Recognition of non-formal and informal learning in Germany), joka toteutettiin Bertelsmann 
Stiftung -säätiön hankkeessa ”Täydennyskoulutusta kaikille” (engl. ”Continuing training for all”), 
tarkasteltiin eurooppalaisia hyviä käytäntöjä. Tutkimuksessa keskityttiin viiteen keskeiseen osa-
tekijään, jotka vaikuttavat validointijärjestelmää koskeviin keskeisiin seikkoihin ja näkökohtiin. 
Näitä osatekijöitä kuvataan seuraavassa lyhykäisesti.
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Oikeudellinen perusta: Tutkimuksessa selvitettiin sitä, millainen oikeudellinen 
perusta arkioppimisen validoinnilla on ja millä alueella sitä sovelletaan siten, että 
validointimenettelyiden tulokset ovat sitovia ja hyödyntämiskelpoisia. Esimerkiksi 
Ranskassa työntekijöillä on laaja-alainen oikeus sellaisen osaamisen validointiin, joka 
on hankittu vähintään kolmen työvuoden aikana. Tällainen validointi johtaa viralliseen 
sertifiointiin, joka oikeudellisesti vastaa peruskoulutusta.

Menettelyt ja välineet: Tarvitaan tehokkaita menettelyitä, joista saatavilla tulok-
silla on merkitystä. Näin voidaan varmistaa menettelyiden hyväksyntä ja lisätä niiden 
kysyntää. Tanskassa on esimerkiksi otettu käyttöön kaksivaiheinen sertifiointime-
nettely. Yksilön osoittama osaaminen kirjataan todistusasiakirjaan ja tätä osaamista 
verrataan koulutuskurssien määritettyihin oppimistuloksiin aikuisten ammatillisen 
koulutuksen keskuksen tuella. Seuraavassa vaiheessa todistusta voidaan käyttää jat-
kokoulutuksen henkilökohtaiseen suunnitteluun tai työmarkkinoille pääsemiseen.

Rahoitus: Validointi maksaa, joten on ensiarvoisen tärkeää luoda rahoitusrakenteita 
ja vastata kysymykseen siitä, kuka maksaa minkäkin osan validointi- tai pätevöinti-
menettelyn kustannuksista. Euroopassa on käytössä niin valtiollisia, yrityspohjaisia, 
yksityisen sektorin rahoittamia kuin sekamuotoisia rahoitustapoja. Maissa, joissa kou-
lutus on perinteisesti ollut maksutonta, maksuttomuudella on usein ollut myönteisiä 
vaikutuksia myös validointiin. Tällaisissa tapauksissa asianomaisilla henkilöillä on 
ollut oikeus saada rahoitusta, joka on pääosin peräisin julkisista varoista. Suomessa 
opetus- ja työministeriöt jakavat validoinnin kustannukset, minkä lisäksi kiinteistä 
kuluista peritään pieni summa, jota voidaan korottaa, jos validoinnin hakijalla on tu-
loja. Tarveharkintaan perustuvat rahoituksen sekamuodot voisivat olla lähtökohtana 
vaihtoehdoille, jotka eivät perustuisi täyteen julkiseen rahoitukseen. Alankomaissa 
ja Ranskassa yritykset osallistuvat validoinnin rahoittamiseen vapauttamalla hen-
kilöstöään.

Institutionalisointi: Sertifioinnin vankka juurruttaminen osaksi instituutioita 
on olennainen edellytys sille, että epävirallisen tai arkioppimisen kautta hankitun 
osaamisen sertifiointi saisi yleisen hyväksynnän. On selvennettävä sitä, mitkä sidos-
ryhmät osallistuvat prosessiin ja mitä tehtäviä ja vastuualueita niillä on, ja sitä, millai-
sissa yhteyksissä nämä sidosryhmät ovat toisiinsa. Sveitsissä koulutuksen validointi 
toteutetaan eri toimialojen edustajien / ammattiyhdistysten, liittovaltion hallituksen ja 
kantonien yhteistyönä.

Tukirakenteet: Monimutkaisten tunnustamismenettelyiden käyttäjien on voitava 
saada helposti tiedotusta ja ohjausta. Suomessa tällaisille henkilöille tarjotaan hen-
kilökohtaista neuvontaa ja tukea joka puolella maata. Käytettävissä on lisäksi verkko-
sivustoja ja online-keskustelukanavia, joissa asiantuntijat antavat tietoa pätevyyksistä 
ja validointimenettelystä.
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Seuraavassa kuvassa tutkittujen maiden validointistrategian kehitystä vertaillaan mainittujen 
viiden keskeisen osatekijän pohjalta laatukriteereistä laaditun asteikon (D: heikko, A: vahva) 
mukaan.

Kuva 1: Eurooppalainen vertailu

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kuva.
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Tiivistelmä

Esitetty kehikko on tarkoitettu analyyttiseksi työkaluksi, jonka avulla voidaan ohjata epävirallisen 
ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointia koskevia toimintapolitiikkoja. Kehikko 
tukee nykyisten kansallisten validointikäytäntöjen analysoinnissa, jossa pyritään tunnistamaan 
hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia siirtää niitä toisiin Euroopan valtioihin. On suositeltavaa, 
että koulutusalan sidosryhmät ja koulutuspolitiikan laatijat ryhtyvät seuraaviin toimenpiteisiin 
kansallisen validointijärjestelmän (jatkuvan) kehityksen strategian laatimiseksi.

1. Maan omaa tunnustamisjärjestelmää kuvataan mainittujen viiden keskeisen osatekijän pe-
rusteella, ja saavutettua kehitysastetta arvioidaan neliportaisella asteikolla. Tämän pohjalta 
määritellään tietty kehitystavoite.

2. Tämän prosessin aikana otetaan huomioon ammatillista koulutusjärjestelmää koskevan viiteke-

hyksen yleiset lähtökohdat, kuten ammatillisen koulutuksen muodollisuuden aste, osaamisen 
arviointiin tarkoitettujen ja avoimuutta lisäävien välineiden käyttö, muodollisen ammattikoulu-
tuksen osaamisen suuntautuneisuus ja olemassa olevat sidosryhmärakenteet.

3. Valitaan asianmukaiset siirtymien viitekohdat, eli määritellään ne maat, joissa ammatillinen 
koulutusjärjestelmä on riittävän samankaltainen maan oman järjestelmän kanssa ja joissa 

 validointikäytännöt ovat kehittyneempiä. Käsillä olevan tutkimuksen empiiristä aineistoa 
laajennetaan tarvittaessa tarkastelemalla esimerkkejä muista maista.

4. Laaditaan siirtymien toteuttamisessa käytettävät lähestymistavat. Tätä varten viitekohtana olevan 
maan (tai maiden) validointijärjestelmää tarkastellaan tarkemmin, hankitaan tietoa toteutus-
strategioista, määritellään toivotut ja ei-toivotut vaikutukset ja selvitetään järjestelmien erot, 
joiden perusteella maassa toimeenpannaan siirtymän toteuttamisen vaatimia muutoksia.
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Yleiskatsaus
Tässä esitteessä annetaan esimerkkejä niistä hyvistä käytännöistä, joita tunnistettiin tutkimuk-
sessa ”Osaamisen validointi – Mitä Saksa voi oppia muilta mailta” (engl. Validating competences 
– What Germany can learn from other countries). Esitteen tarkoituksena on antaa poliittisille, 
taloudellisille ja yhteiskunnallisille sidosryhmille ehdotuksia validointijärjestelmän rakentami-
seen kunkin maan nykyisen kehitysasteen mukaan.

Esitteen rakenne on seuraavanlainen:

 Osassa 1 kerrotaan, miksi ammatillisen arkioppimisen tunnustaminen on tulevaisuuden kan-
nalta yksi ammatillisen koulutuspolitiikan tärkeimmistä kysymyksistä.

 Osassa 2 esitellään lyhyesti tutkimuksen lähestymistapaa.

 Osassa 3 annetaan lyhyt yleiskatsaus Euroopan nykytilanteesta.

 Osassa 4 esitetään eri Euroopan maista poimittuja mallikelpoisia esimerkkejä siitä, miten epä-
virallisen ja arkioppimisen validointi voidaan toteuttaa. Osassa havainnollistetaan sitä, miten 
eurooppalaisen ”vertaisoppimisen” avulla voidaan tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia 
toimivien käytäntöjen siirtämiseen.

 Osassa 5 kerrotaan, miten hyviä käytäntöjä koskevista esimerkeistä voidaan johtaa siirtymien 
toteuttamiseen soveltuvia lähestymistapoja.

Yleiskatsaus
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1.  Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi 
    on tarpeen?
Euroopassa on paljon nuoria aikuisia, jotka ovat ilman ammattitutkintoa, jota voitaisiin hyödyntää 
työmarkkinoilla. Ammatillisella täydennyskoulutuksella ei toistaiseksi kyetä korvaamaan täl-
laisen tutkinnon puuttumista. Tilanne on omiaan kärjistämään yhteiskunnallisia koulutushie-
rarkioita niiden tasoittamisen sijaan. Uudistustyössä tulisi näin ollen keskittyä nykyisten esteiden 
poistamiseen täydennyskoulutuksen tieltä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa ohjauksen puute, 
heikot kannustimet oppimiseen ja epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen tun-
nustamatta jättäminen. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä myös yksilöllisiin esteisiin. Työnteki-
jöillä, joiden muodollinen koulutustaso on matala, on usein heikko itseluottamus ja vähän moti-
vaatiota oppimiseen. Monet ovat kokeneet epäonnistumisia koulutusjärjestelmässä eivätkä siksi 
halua palata kouluopiskelun pariin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö ammattitutkintoa vailla olevat henkilöt olisi saaneet 
tai hankkineet työelämässä hyödynnettävissä olevaa osaamista. Asia on juuri päinvastoin. ”Hen-
kilöt, joiden muodollinen koulutustaso on matala”,1 ovat hyvin riippuvaisia sellaisista oppimis-
mahdollisuuksista, joita heille tarjoutuu ohimennen koulutusjärjestelmän ulkopuolella työssä, 
vuorovaikutuksessa työtovereiden kanssa ja vapaa-ajalla, ja he todella myös käyttävät hyväkseen 
tämänkaltaisia mahdollisuuksia.

Joissakin Euroopan maissa, joissa ammatillisen koulutusjärjestelmän institutionaalinen asema on 
verraten heikko, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on otettu käyttöön menettelyjä, joilla 
helpotetaan näytön saamista arkioppimisen kautta hankituista tiedoista ja osaamisesta, mistä 
mahdollisesti on jotain hyötyä koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla. Niissä Euroopan maissa, 
joissa tällaisia rakenteita osaamisen tunnustamiseen ei vielä ole olemassa, voi olla hyödyllistä 
selvittää, voisivatko kyseiset maat ottaa oppia naapureistaan ja mukauttaa omaan käyttöönsä me-
nettelyitä ja välineitä, jotka ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi naapurimaissa. Monilla koulutus-
tutkimuksen alueilla on vakiintuneita kansainvälisiä vertailurakenteita, ja vastaavista rakenteista 
voisi olla apua uusien lähestymistapojen löytämisessä. Koulutusjärjestelmän käytännöt, jotka 
vaikuttavat olevan horjumattomia ja vailla varteenotettavaa vaihtoehtoa, saattavat juontua vain 
perinteistä, joita ei ole koskaan kyseenalaistettu ja jotka ovat aikoja sitten vanhentuneet. Muiden 
maiden vaihtoehtoisilla ongelmanratkaisumalleilla voidaan osoittaa, että asiat voivat muuttua, ja 
havainnollistaa lähestymistapaa, jonka avulla tällaisia muutoksia voidaan saada aikaan. Samalla 
tällaisista esimerkeistä voidaan myös oppia, millaisia ei-toivottuja vaikutuksia koulutusuudistuk-
silla voi olla. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Muualla kokeiltujen 
ratkaisujen saama hyväksyntä ja toimintatehokkuus riippuvat vahvasti kyseisestä kontekstista 
ja asianomaisen maan koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla vallitsevista yleisistä edel-
lytyksistä. Käytäntöjen siirtäminen onnistuu vain silloin, kun välineet, joita muissa maissa 
käytetään onnistuneesti arkioppimisen kautta hankittujen tietojen tunnustamiseen, mukautetaan 
huolellisesti oloihin, jotka ovat vallalla maassa, johon käytännöt on määrä siirtää.

1. Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi on tarpeen?

1 Ilmauksella ”henkilöt, joiden muodollinen koulutustaso on matala” tarkoitetaan tässä ja jäljempänä henkilöitä, joilla on 
ammatillinen tai korkean asteen tutkinto mutta jotka eivät enää pysty tekemään työtä, johon heillä on koulutus, oltuaan yli 
neljä vuotta työssä, joka ei edellytä mitään tai edellyttää vain vähäistä koulutusta. Ilmauksella viitataan lisäksi henkilöihin, 
joilla ei ole korkean asteen tutkintoa eikä ammattitutkintoa, joka edellyttää vähintään kahden vuoden koulutusta.
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1.1 Ammatillinen arki- ja epävirallinen oppiminen

Useimpien ihmisten mielessä ”ammatillinen oppiminen” tarkoittaa ammatillista koulutusta, jota 
annetaan yrityksissä, ammattikoulussa, korkeakoulussa tai muussa koulutuslaitoksessa. Termin 
toissijainen käyttötapa viittaa puolestaan kursseilla ja seminaareissa annettavaan täydennyskou-
lutukseen. Näiden määritelmien ulkopuolelle jää merkittävä joukko niitä tapoja, joilla ammatillisia 
tietoja ja osaamista voidaan hankkia. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä kyse on tällöin ensisi-
jaisesti sellaisista oppimispoluista, jotka eivät ole niin selkeitä, institutionaalisesti arvostettuja, 
hyvin dokumentoituja tai sertifioituja kuin oppiminen, joka tapahtuu koulutuslaitosten puitteissa.

Ammatillista koulutusta käsittelevässä tutkimuksessa on 1960-luvulta alkaen ryhdytty tarkaste-
lemaan ”arkioppimista”. Tämä suuntaus sai alkunsa Yhdysvalloista ja levisi myöhemmin Euroop-
paan. Arkioppimisella tarkoitetaan oppimista, jota ei ole järjestetty ja jota ei ehkä myöskään ole 
kohdennettu tietyille oppijoille. Arkioppiminen tapahtuu ikään kuin sattumalta ja koulutusor-
ganisaatioiden ulkopuolella. Tästä tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että jo silloin, kun 
peruskoulutuksesta on kulunut vain muutama vuosi, suurin osa työssä tarpeellisista tiedoista 
ja osaamisesta hankitaan työssä tapahtuvan oppimisen kautta, verkostoitumalla työtovereiden 
ja asiantuntijoiden kanssa, vapaa-ajalla ja muiden kuin varta vasten oppimiseen tarkoitettujen 
välineiden kautta. Tietoyhteiskunnassa oppimista ei tapahdu yksinomaan esikouluissa, kouluissa 
ja yliopistoissa. Oppiminen on osa kaikkia yhteiskunnallisia instituutioita, eikä oppiminen lopu 
ihmiselämän ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Ihanne, jonka mukaan peruskoulutuksessa 
annetaan mahdollisimman paljon työelämässä tarvittavia tietoja ja osaamista ennen ammatil-
lisen uran alkua, perustuu 1960- ja 1970-luvuilla syntyneeseen koulutuspoliittiseen käsitykseen 
koulutusyhteiskunnasta. Ammatissa tarvittavat tiedot muuttuvat aina vain nopeammin, ja tämä 
koulutuspoliittinen käsitys vanhenee samaa vauhtia. Näin ollen arkioppimisen kautta hankittuja 
tietoja ei suinkaan voida pitää ammatillisen oppimisen kannalta toisarvoisina. Arkioppiminen on 
aivan yhtä tärkeää ja tarpeellista kuin muodollinen (tutkintoihin sidottu) oppiminen ja epäviral-
linen (järjestetty mutta ei tutkintoihin sidottu) oppiminen. Yksi tärkeä ero on kuitenkin otettava 
huomioon. Muodollinen oppiminen tähtää määrättyjen oppimiskäsitysten välittämiseen, kun taas 
arkioppiminen on luonteeltaan avointa. Arkioppimista ei yleensä ole jäsennelty ennalta pedago-
gisiin tarkoituksiin. Halu oppia perustuu tavallisesti käytännön vaatimuksiin, ja oppimisesta on 
kyse silloin, kun nämä vaatimukset täyttyvät.

Vaikka yrityksissä usein aliarvioidaan arkioppimisen kokonaismerkitystä, Saksassa tehdyt em-
piiriset havainnot osoittavat, että ammattihenkilöt osaavat ehdottomasti arvostaa arkioppimista. 
Edustavaan otokseen perustuvassa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin työikäisten saksalaisten 
käsityksiä täydennyskoulutuksesta, vain 14 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että muodollinen 
koulutus on heille tärkein koulutuksen lähde. Vastaavasti 87 prosenttia vastaajista katsoi, että 
muu koulutus, erityisesti ”työhön liittyvä oppiminen” (58 prosentilla vastaajista), on tärkeämpää 
(Baethge, Baethge-Kinsky 2004: 43). Samaan aikaan yrityksissä annettavan täydennyskoulutuk-
sen osuus kaikesta täydennyskoulutuksesta (osallistumiskerroista) oli Saksassa 69 prosenttia. 

1. Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi on tarpeen?
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Suurin osa täydennyskoulutuksesta oli siis yritysten tarjoamaa (vastaavasti yksilöllisen työhön 
liittyvän täydennyskoulutuksen osuus oli 13 prosenttia ja muun kuin työhön liittyvän täyden-
nyskoulutuksen osuus oli 18 prosenttia tutkimusvuonna 2012; BMBF 2013: 17). Ammatillista 
täydennyskoulutusta koskevasta kyselytutkimuksesta (engl. continuing vocational training sur-
vey, CVTS) käy ilmi, miten tärkeää täydennyskoulutus on kaikkialla Euroopassa. Kun vuoden 
2005 aineistoa verrattiin vuoden 2010 tutkimukseen (CVTS 4), ilmeni, että yrityksissä annet-
tavan täydennyskoulutuksen osuus oli kasvanut huomattavasti monissa maissa.

On useita syitä, miksi koulutuspolitiikan laatijat ja yritysten ja koulutuslaitosten koulutuspääl-
liköt ovat viime vuosina alkaneet yhdessä koulutuksen tutkijoiden kanssa korostaa ammatillisen 
arkioppimisen tärkeyttä.

 Yrityksissä on havaittu, että ammatillisten tietojen muuttumisen nopeuduttua ammatillisessa 
peruskoulutuksessa on syytä keskittyä sellaisen ydinosaamisen opettamiseen, jonka arvo 
säilyy myös pitkällä aikavälillä, ja samaan aikaan on edistettävä entistä tarmokkaammin 
elinikäistä oppimista. Tällainen muutostarve ei luonnollisestikaan ole yhtä pakottava am-
mateissa, joiden luonne ei juurikaan muutu, kuten joissakin käsityöammateissa, yksinkertai-
sissa palvelualan töissä ja yksinkertaisissa työtehtävissä, kuin ammateissa, joissa innovaatiot 
ovat nopeita ja joihin kuuluu monimutkaista tietotyötä. Siirtyminen teollisuusyhteiskunnasta 
palveluyhteiskuntaan merkitsee sitä, että yritysten menestys yhä enemmän siitä, miten hyvin 
ne pystyvät hyödyntämään tietotyötä. Yritykset eivät voi turvautua yksinomaan ulkopuolelta 
tuleviin, koulutusjärjestelmän oppilaitosten tarjoamiin taitoihin ja osaamiseen, joita yritys 
saa käyttöönsä rekrytoimalla tällaisen koulutuksen läpäisseitä henkilöitä. Yritykset ovat riip-
puvaisia omien asiantuntijoidensa tekemistä tiedollisista harppauksista ja siten yrityksen 
tietopohjan jatkuvasta laajenemisesta.

 Koulutuspolitiikkaan kohdistuu työmarkkinoiden jakautuneisuuteen liittyviä haasteita. Samalla, 
kun tietyillä aloilla on pulaa koulutetusta työvoimasta, matalan osaamistason työntekijöiden 
työttömyysaste on pysynyt korkeana. Aikuisille toisen mahdollisuuden tarjoavat ammattitut-
kinnot ovat yksi keino, jolla voidaan tarttua työmarkkinoiden jakautuneisuuden ongelmaan. 
Edistyksellisessä koulutuspolitiikassa olisi niin ikään huomioitava, että tulevaisuudessa kou-
lutetut työntekijät tullaan rekrytoimaan heterogeenisestä joukosta henkilöitä, joista osa on 
vailla koulun päättötodistusta tai ammattitutkintoa ja osalla taas on vaikeasti arvioitavia ulko-
mailla hankittuja tutkintoja tai tutkintoja, jotka on hankittu useita vuosia sitten aivan muilta 
aloilta, eikä niinkään ensisijaisesti kotimaassa koulunsa päättäneiden joukosta. Henkilöille, 
joilla on epätyypillisiä koulutushistorioita, on tarjottava keinoja päästä koulutusjärjestelmän 
piiriin ja työmarkkinoille, jotta voidaan vähentää heidän riskiään joutua työttömäksi ja lievit-
tää väestökehityksestä johtuvaa pulaa koulutetusta työvoimasta. Koulutuspolitiikan kannalta 
on siis tärkeätä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että oppimisesta tehdään näkyvää ja sille 

 annetaan entistä enemmän arvoa ihmisen koko työuran aikana. 

1. Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi on tarpeen?
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 Joulukuun 20. päivänä 2012 antamassaan suosituksessa Euroopan unionin neuvosto kehotti 
jäsenvaltioita luomaan vuoteen 2018 mennessä mahdollisuuksia epävirallisen ja arkioppi-
misen kautta hankitun osaamisen validoimiseen eli antamaan henkilöille mahdollisuuksia, 
joiden avulla he voivat saada validoinnin sellaisille oppimistuloksille, jotka he ovat saaneet 
epävirallisen tai arkioppimisen kautta, ja saada koko tutkinnosta tai sen osasta suoritusmerkin-
nän validoinnin perusteella. Validointi määritellään ”prosessiksi, jonka aikana valtuutettu elin 
vahvistaa, että henkilö on saavuttanut asiaankuuluvat vaatimukset täyttävät oppimistulokset”. 
Neuvosto painottaa suosituksessaan erityisesti sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevien 
henkilöiden ja kouluttamattomien ja vähän koulutettujen työntekijöiden työllistymistaitojen 
parantamista.

Tietotyö edistää ja helpottaa arkioppimista. Toisin kuin tayloristisessa työympäristössä, monimut-
kaiset työtehtävät tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen ja usein myös vapautta, jota itseohjautu-
vat oppijat tarvitsevat. Toiminnalle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. 
Tämä pätee sekä käytännön tehtäviin että monimutkaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Vastuu 
kouluttautumisesta on annettu työntekijöille itselleen. Usein työntekijät voivat suorittaa työnsä 
varsin vapaasti eivätkä he enää ole vain pelkkiä työohjeiden passiivisia vastaanottajia. Tällaisessa 
prosessissa arkioppiminen on tärkeämpää kuin oppilaitoksissa tapahtuva oppiminen ja muut jous-
tamattomat oppimisen muodot. Monet, erityisesti muodollisesti korkeasti koulutetut, työntekijät 
muokkaavat itse omaa pätevyyttään. He ”investoivat” koulutukseensa ja käyttävät hyväkseen op-
pimismahdollisuuksia, joista voi olla hyötyä työelämässä. Kuitenkin myös niin sanotut matalan 
osaamistason työntekijät hankkivat suuren osan ammatillisesta taitotiedostaan arkioppimisen 
kautta työn lomassa. Tällä hetkellä he eivät tosin saa oppimastaan kovin paljon hyötyä urallaan. 
Validointijärjestelmät, joiden avulla heidän tietonsa, taitonsa ja osaamisensa voidaan kartoittaa, 
dokumentoida, arvioida ja sertifioida, tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia erityisesti sellaisille 
henkilöille, joilla ei ole tai on vain vähän muodollista koulutusta. Nämä kohderyhmät tarvitsevat 
kuitenkin tuekseen tukirakenteita, joilla yksilöitä voidaan motivoida ja heidän uranhallintataito-
jaan voidaan vahvistaa, sillä muussa tapauksessa validointijärjestelmistä hyötyvät yksinomaan ne 
henkilöt, joilla on jo entuudestaan muodollinen koulutus. 

1.2 Ammatillisen arkioppimisen tunnustamisen puuttuminen

Yksilön ja yhteiskunnan kannalta on hyvin tärkeää, että tietoja, taitoja ja osaamista hankitaan ja että 
niistä tehdään näkyviä ja arvioitavia. Työhön pääseminen, työuran muotoutuminen ja täydennys-
koulutuskursseille valituksi tuleminen riippuvat kaikki siitä, onko henkilöllä todistuksia, joilla hän 
voi osoittaa tietonsa, taitonsa ja osaamisensa muille luotettavasti. Muodollinen koulutus antaa tähän 
yhden vaihtoehdon tutkintoihin ja todistuksiin perustuvan luokittelujärjestelmän muodossa. Arki-
oppimiseen tai epäviralliseen oppimiseen tällaista mallia ei kuitenkaan voida soveltaa. Jos arki- ja 
epävirallisen oppimisen saralla ylipäänsä myönnetään todistuksia, ne eivät yleensä ole sidottuja 
tiettyyn viitekehykseen eivätkä ne näin ollen ole työmarkkinoiden näkökulmasta riittävän luotet-
tavia.

1. Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi on tarpeen?
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Vaikka ammatillista oppimista tapahtuu useimmiten arkiympäristöissä, monissa Euroopan maissa 
infrastruktuuri on muotoutunut sellaiseksi, että sen puitteissa keskitytään pääasiassa tekemään 
näkyväksi muodollista perus- ja täydennyskoulutusta. Asemansa vakiinnuttaneiden koulutus-
laitosten halukkuus hyväksyä ”ulkopuolisia sertifiointeja” on toistaiseksi ollut vähäistä, sillä 
nämä organisaatiot pelkäävät menettävänsä monopoliasemansa. Tämä on huomattava haaste. 
Ammatillinen arkioppiminen on yhä tärkeämpää yritysten, työntekijöiden ja työnhakijoiden 
kannalta. Uudet työn järjestämisen muodot ja uusi media tarjoavat yhä uusia oppimismahdolli-
suuksia. Oppimistulosten hyödynnettävyys on kuitenkin hyvin rajallista, mikäli niitä ei huomata 
oppijoiden välittömän ympäristön ulkopuolella. Ammatillinen arkioppiminen ei ole tällä hetkellä 
likimainkaan niin tuottavaa kuin mitä sen tarjoamat mahdollisuudet antaisivat olettaa.

Tehokkailla arkioppimisen kautta hankitun ammatillisen osaamisen tunnustamiseen tarkoite-
tuilla järjestelmillä voidaan vaikuttaa suotuisasti myös muihin näkökohtiin kuin osaamisen 
hyödynnettävyyteen työmarkkinoilla. Tällaisilla järjestelmillä voidaan myös edistää ammatillista 
liikkuvuutta ja lisätä ihmisten motivaatiota osallistua jatkokoulutukseen.

1.3 Matalasti koulutettujen henkilöiden ammatillinen arkioppiminen

Henkilöihin, joiden muodollinen koulutustaso on matala, ei kiinnitetä ammatillisessa koulutus-
politiikassa juurikaan huomiota niin pitkään, kuin koulutettuja työntekijöitä on tarjolla riittävästi 
kattamaan kaupan ja teollisuuden työvoimatarpeen.

Osassa Euroopan maita tämä tilanne on kuitenkin muuttumassa, ja yhtenä merkittävänä syynä 
tähän on väestökehitys. Esimerkiksi Saksassa ennustetaan, että koulutukseen hakeutuvien 
nuorten määrä saattaa laskea jopa 20 prosenttia lähitulevaisuudessa (BIBB 2014; AGBB 2014; 
Thieß et al. 2015). Tämä johtaa työmarkkinoiden jakautumiseen niin, että yhtäältä koulutetun 
ammattitaitoisen työvoiman kysyntää ei pystytä kattamaan ja toisaalta tarjolla on työntekijöitä, 
joiden muodollinen koulutustaso on matala ja joille ei ole kysyntää.

Tästä syystä idea osaamisvarantojen hyödyntämisestä on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi amma-
tillisen koulutuspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan suunnittelussa. Yksi keskeisistä kysymyksistä 
on, miten aikuisten, joilla ei ole ammattitutkintoa, koulutusta voitaisiin parantaa ja miten heidän 
ammattitaitonsa saataisiin aiempaa näkyvämmäksi.

 Joissain maissa ”paremman koulutuksen” strategiaa toteutetaan ohjelmilla, joilla henkilöille 
tarjotaan toinen mahdollisuus muodollisten tutkintojen suorittamiseen ammatillisen perus-
koulutuksen säännellyn järjestelmän puitteissa. Useimmiten tällainen toiminta perustuu 
kuitenkin tilapäisiin aloitteisiin ja hankkeisiin, joiden toteutus tapahtuu lisäksi ammatillisen 
koulutuspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan, toisinaan epäselvästi määriteltyjen, vastuualuei-
den risteyskohdissa. Näin ollen toiminnan yleisistä edellytyksistä ei ole saatavissa kovinkaan 
yhdenmukaista eikä luotettavaa kuvaa, mikä vastaavasti huonontaa rahoitusmahdollisuuk-
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sien avoimuutta niin matalasti koulutettujen henkilöiden kuin yritysten ja koulutuslaitosten 
näkökulmasta. Kokemus on osoittanut, että tämä strategia on ylipäänsä täynnä hankaluuksia. 
Monet kohderyhmään kuuluvista ovat kokeneet pettymyksiä aiemmassa koulutuksessaan ja 
suhtautuvat varauksella koetilanteisiin. Tämän ohella monet ovat haluttomia hakeutumaan 
koulutukseen, sillä se tarkoittaisi heidän – jo entuudestaan pienten – tulojensa tilapäistä 
vähentymistä. Yrityksissä ei myöskään aina ole havaittavissa innostusta tukea vähän koulutet-
tujen ja kouluttamattomien työntekijöiden ammattitutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta. 
Joissain yrityksissä pelätään, että työntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy tai että työntekijät, 
jotka ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia tutkintotavoitteita, ovat aiempaa huonommin 
käytettävissä

 Toinen strategia eli ”olemassa olevan ammattitaidon dokumentointi ja tunnustaminen” lähtee 
siitä oletuksesta, että henkilöt, joiden muodollinen koulutustaso on matala, ovat hankkineet 
aiemmassa tai nykyisessä työssään ja sosiaalisessa toiminnassaan osaamista, josta voi olla 
hyötyä työelämässä.

Tämä oletus voidaan kyseenalaistaa sillä perusteella, että yleisesti katsotaan matalasti koulutet-
tujen työntekijöiden suorittavan lähinnä yksinkertaisia työtehtäviä, jotka eivät juurikaan anna 
mahdollisuuksia oppimiseen. Tämä näkökanta vaatii kuitenkin tarkentamista. Ensinnäkin useat 
muodollisesti matalasti koulutetut henkilöt ovat puutteellisesti koulutettuja eivätkä niinkään täysin 
vailla koulutusta. Monilla heistä on runsaasti ammatillisia tietoja, taitoja ja osaamista, joita he 
eivät kuitenkaan pääse hyödyntämään työmarkkinoilla. Toiseksi työtehtävissä on myös tapahtunut 
muutoksia. Yksinkertainen työ ei enää tarkoita käsin tehtäviä toistoja, jotka edellyttävät ennemmin 
rutiinia ja harjaantuneisuutta kuin taitoa ja osaamista. On täysin mahdollista, että myös muiden 
kuin koulutettujen työntekijöiden työtehtävät sisältävät usein monimutkaisia valvonta- ja seuran-
tatehtäviä. Palvelualalla voidaan tarvita huomattavia sosiaalisia ja viestintätaitoja.

Lisäksi on huomattava, että oppiminen ja työ kulkevat käsi kädessä – myös suorittavassa työssä. 
Tietotekniikan käyttö työprosessien ja -koneiden hallinnassa ja oppimisessa on synnyttänyt tekni-
set edellytykset sille, että työlaitteet voivat itse antaa käyttäjälle tiedot, joita laitteiden käyttö ja 
huolto edellyttävät. Oppimissarjoja sovelletaan suoraan myös yksinkertaisissa työtehtävissä. Oppi-
minen ei tällöin ole sidottua oppimispaikkaan vaan se toteutetaan ”mobiilioppimisena”. Didak-
tisesti ilmaistuna kyse on lyhytaikaisista oppimistapahtumista (mikro-oppimisesta) ja teknisesti 
ilmaistuna oppimisen integroinnista osaksi työprosessin hallintaa. Tällaiset toimintatavat ovat jo 
pitkälle kehittyneitä aloilla, joilla käytetään paljon tietotekniikkaa. Laitteiden käyttäjät seuraavat 
lyhyitä oppimissarjoja esimerkiksi silloin, kun tietojen syötössä on tehty virheitä. Ajoneuvojen 
korjaajat saavat virhekohtaisia huolto-ohjeita. Työntekijöille tarjotaan juuri ne oppimismoduulit, 
joita he tarvitsevat käsillä olevan työtehtävänsä suorittamiseen. Jatkossa uusissa oppimisvälineissä 
tullaan soveltamaan ”virtuaaliseen” ja ”vahvennettuun todellisuuteen” perustuvaa tekniikkaa.

1. Miksi ammatillisen taitotiedon sertifiointi on tarpeen?
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Saksasta saadut empiiriset tulokset kertovat siitä, miten tärkeää arkioppiminen on muodollisesti 
matalasti koulutetuille työntekijöille. Työntekijöiden mahdollisuudet arkioppimiseen riippuvat 
kuitenkin suuresti heidän muodollisesta koulutustasostaan: aikuiskoulutustutkimuksesta (Adult 
Education Survey, AES)2 (2012) käy ilmi, että arkioppimiseen osallistuu 69 prosenttia korkeasti 
koulutetuista työntekijöistä, kun taas muodollisesti matalasti koulutetuilla henkilöillä vastaava 
luku on vain 32 prosenttia, toisen asteen koulutuksen suorittaneilla 64 prosenttia ja ylemmän 
perusasteen suorittaneilla 33 prosenttia. Arkioppiminen ei näin ollen suuremmin edistä koulu-
tuserojen vähenemistä. Tässä yhteydessä keskitymme kuitenkin myös tarkastelemaan matalan 
osaamistason työntekijöitä omana ryhmänään emmekä vain vertaile eri koulutustason ryhmien 
välisiä suhteita. Matalan osaamistason työntekijöistä 32 prosenttia osallistuu arkioppimiseen ja 
37 prosenttia epäviralliseen oppimiseen, kun taas muodolliseen oppimiseen heistä osallistuu 12 
prosenttia (Behringer, Schönfeld 2014: 5; Kuwan, Seidel 2013: 266). Näistä luvuista ilmenee, että 
matalan osaamistason työntekijät kehittävät osaamistaan ensisijaisesti epävirallisen ja arkioppi-
misen kautta.

Vielä vakavampi havainto on se, että arkioppimisen kautta hankittu laajempi osaaminen ei kuiten-
kaan välttämättä paranna työllistymismahdollisuuksia. Kansainvälisestä aikuistutkimuksesta 
(PIAAC)3 kävi ilmi, että Saksassa ja Yhdysvalloissa ammattitaito ei (muodollisesti matalasti kou-
lutettujen miesten tapauksessa) vähennä työttömäksi joutumisen riskiä. Saksassa muodollisesti 
matalasti koulutettujen henkilöiden työttömyysaste on kaikilla osaamistasoilla lähestulkoon sama 
eli suunnilleen 30 prosenttia. Sen sijaan työttömyysaste pienenee muissa maissa (Itävallassa, 
Tanskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) sitä mukaa kuin osaaminen 
lisääntyy – näin tapahtuu myös henkilöillä, joilla ei ole muodollista ammattitutkintoa (Heisig, 
Solga 2013). Tämä voi selittyä sillä, että ammattitutkinto on työmarkkinoille integroitumisen kan-
nalta tärkeämpi Saksassa kuin muissa maissa.

1.4 Validointimenettelyjen suhde muodollisen koulutuksen tutkintoihin

Keskustelussa, jota käydään arki- ja epävirallisen oppimisen kautta hankitun osaamisen validoin-
tiin käytettävistä menetelmistä, eräs keskeisistä ongelmakohdista koskee tällaisen osaamisen 
suhdetta muodollisen koulutusjärjestelmän tutkintojen suoritus- ja sertifiointiprosesseihin. Kes-
keinen kysymys on se, annetaanko ammatillisista tiedoista, taidoista ja osaamisesta myönnetyille 
todistuksille samanlainen asema ja tunnustus kuin muodollisesta koulutuksesta annetuille todis-
tuksille vai ovatko ne luonteeltaan ei-sitovia.

Tarjolla on kolme erilaista mallia.

 Muodolliseen järjestelmään mukauttaminen tarkoittaa mallia, jossa muodollinen koulutus toi-
mii vertailujärjestelmänä. Arkioppimisen kautta hankittu osaaminen tunnustetaan saman-
arvoiseksi sikäli, kuin voidaan osoittaa, että osaaminen vastaa hyväksytylle ammattikoulutuk-
selle asetettuja vaatimuksia, muun muassa oppimissisältöjä
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2 Aikuiskoulutustutkimuksessa (Adult 
Education Survey, AES) ”kerätään 
tietoja aikuisten osallistumisesta ja 
osallistumattomuudesta elinikäiseen 
oppimiseen”, ja vuodesta 2011 tut-
kimuksen toteuttaminen on ollut pa-
kollista Euroopan unionin jäsenval-
tioissa. Tutkimuksessa selvitetään 
myös osallistumista arkioppimiseen. 
Saksassa kyselytutkimus tehtiin 
vuonna 2012 edustavalle otoksel-
le, joka oli koottu 18–64-vuotiaista 
henkilöistä. Yhteensä 7 099 henkil-
öltä kysyttiin heidän oppimisestaan 
viimeksi kuluneiden kahdentoista 
kuukauden aikana.

3 Kansainvälisessä aikuistutkimuk-
sessa (PIAAC) mitataan muun muas-
sa kognitiivisia perustaitoja (lukutai-
toa, arkielämässä tarvittavaa lasku-
taitoa ja tietotekniikkaa soveltavaa 
ongelmanratkaisutaitoa). Vuoden 
2011/2012 tutkimukseen osallistui 
24 eri maasta 160 000 vastaajaa, 
jotka olivat iältään 16–65-vuotiaita. 
Saksasta tutkimukseen osallistui 5 
650 henkilöä, joista 25–54-vuotia-
iden ryhmään kuului 3 440 + 560 
henkilöä (entisen Itä-Saksan osaval-
tioiden osalta toteutettiin vinoutettu 
otanta).
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 Laajentaminen tarkoittaa mallia, jossa arki- ja epävirallisen oppimisen kautta hankittua osaa-
mista dokumentoidaan ja arvioidaan irrallaan muodollisen koulutusjärjestelmän soveltamista 
näyttömenettelyistä ja jonka toisessa vaiheessa osaamista suhteutetaan muodollisen koulutuk-
sen tasoihin. Tällöin voidaan esimerkiksi todeta, että henkilö hallitsee jonkin osan ammatillisen 
koulutuksen oppisisällöstä. Tässä mallissa osaamista ei yleensä tunnusteta samanarvoiseksi.

 Rinnakkaiset validointimenettelyt tarkoittaa mallia, jossa menettelyitä ei soviteta muodollisen 
koulutusjärjestelmän vaatimuksiin. Tällöin menettelyt ovat avoimempia. Huomioon otetaan 
myös sellainen osaaminen, joka ei sisälly muodollisiin vaatimuksiin. Näissä menettelyissä huo-
mioidaan kahta muuta mallia tarkemmin henkilöiden yksilöllinen koulutustausta, ja näin ollen 
menettelyjen voidaan sanoa olevan ”kehityssuuntautuneita”. Näiden menettelyjen heikkous on 
siinä, että niillä ei kyetä osoittamaan, että dokumentoitu osaaminen vastaisi muodollisia tutkin-
toja, ja siinä, että niille ei löydy ulkoista käyttöä tai edes vastaavuutta koulutusjärjestelmässä 
tai työmarkkinoilla.

Nykykeskustelussa on havaittavissa, että ensimmäinen vaihtoehto (muodolliseen järjestelmään 
mukauttaminen) saa selvää kannatusta. Pyrkimyksenä on välttyä näin tilanteelta, jossa kalliit vali-
dointimenettelyt tuottaisivat alempiarvoisia todistuksia, joiden markkina-arvo olisi alhainen. Täl-
lainen integrointimalli on kuitenkin vaikeampi toteuttaa kuin pelkkä laajentamismallin mukainen 
osaamisen ulkoinen suhteuttaminen muodolliseen koulutusjärjestelmään tai rinnakkaiset validoin-
timenettelyt, joita ei suhteuteta säänneltyyn järjestelmään. Vastaavuustodistusten myöntämiseen 
tarvitaan menettelyitä, joilla voidaan pätevästi testata virallisen ja epävirallisen oppimisen kautta 
hankittua osaamista. Myös menettelyiden oikeusturvasta ja hallittavuudesta on huolehdittava. Me-
nettelyillä ei myöskään pidä vähentää niiden muodollisesta koulutuksesta myönnettävien todistus-
ten merkitystä ja asemaa, joita menettelyissä käytetään osaamisen vertailukohtana.

Samaan aikaan sertifioinnissa kiinnitetään liian vähän huomiota arki- ja epävirallisen oppimisen 
kautta hankitun osaamisen monimuotoisuuteen, mikäli sertifioinnista vastaavat laitokset suh-
teuttavat osaamista vain muodollisen vertailujärjestelmän tutkintovaatimuksiin. Osaamisen arvo 
näkyy varsinaisissa työtehtävissä eikä siinä, miten se vastaa laeilla säännellyn perus- ja täyden-
nyskoulutuksen opetussuunnitelmia ja tutkintovaatimuksia. Tämä merkitsee sitä, että on otettava 
käyttöön oppimistuloksiin4  perustuvia uusia vertailujärjestelmiä, joiden perusteella annettavat 
todistukset vastaavat muodollisen koulutuksen kursseja. Muussa tapauksessa henkilöt, joiden 
muodollinen koulutustaso on matala, olisivat huomattavan epäsuotuisassa asemassa. Vaikka heillä 
olisikin mahdollisuus saada tietonsa, taitonsa ja osaamisensa sertifioiduiksi, heidän olisi läpäistävä 
tutkintomenettelyjä, joiden muoto noudattelee muodollisen koulutuksen, kuten opetuksen, semi-
naarien ja kurssien, tiedonhankinnan mallia. Ongelma on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa pienen-
tymään päin, sillä muodollisen koulutusjärjestelmän puitteissa suoritusten arvostelua aiotaan 
muokata uudelleen ainakin ammatillisen koulutuksen osalta. Nykyaikaisissa tutkintomenette-
lyissä keskitytään aiempaa enemmän työllistymistaidoista saatavaan näyttöön ja vähemmän 
kokeissa testattavien tietojen hallintaan. Muodollisen ammattikoulutuksen parissa virinneet 
pyrkimykset osaamisen painottamiseen voivat ehkä parantaa myös muodollisesti matalasti kou-
lutettujen työntekijöiden mahdollisuuksia oman ammattitaitonsa osoittamiseen säännellyn järjes-
telmän puitteissa.
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4 Oppimistulokset määritellään ”tie-
doiksi, taidoiksi ja/tai osaamiseksi, 
jotka yksilö on hankkinut ja/tai jot-
ka hän pystyy osoittamaan hallitse-
vansa oppimisprosessin – oli kyse 
sitten virallisesta, epävirallisesta tai 
arkioppimisesta – jälkeen. Oppimi-
stulokset ovat osoituksia siitä, mitä 
opiskelija tietää, ymmärtää ja pystyy 
tekemään oppimisprosessin päät-
teeksi; oppimistulokset määritellään 
tietoina, taitoina ja osaamisena.” Ce-
defop (2014): Eurooppalainen koulu-
tuspoliittinen sanasto. Luxemburg. 
Sivulta 165 alkaen.
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2. Tutkimuksen lähestymistapa
Tämä esite perustuu tutkimukseen, jossa keskityttiin analysoimaan epävirallisen ja arkioppimisen 
tämänhetkisiä tunnustamiskäytäntöjä tietyissä Euroopan maissa. Tilannetta arvioidaan aluksi 
viiden keskeisen osatekijän pohjalta. Nämä ovat oikeudellinen perusta, menettelyt ja välineet, 
institutionalisointi, rahoitus ja tukirakenteet. Tämän jälkeen maiden tilannetta arvioidaan 
laatukriteerien avulla ja maiden välillä tehdään vertailuja. Avainkysymys on se, voidaanko yhden 
maan validointijärjestelmän pohjalta luoda virikkeitä, jotka kannustaisivat parantamaan tunnus-
tamismenettelyitä muissa maissa, ja millaisia yleisiä koulutuspoliittisia edellytyksiä on synny-
tettävä siirtymän toteuttamiseksi.

Globalisaatio ja Euroopan yhdentyminen muodostavat yhteisen viitekehyksen ammatilliselle kou-
lutukselle. Vaikka eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä on erilaisia perinteitä, niiden kohtaa-
mat haasteet ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia. Näitä ovat työmarkkinoiden jakautuminen 
korkeasti koulutettuihin ja matalasti koulutettuihin työntekijöihin sekä matalasti koulutettujen 
työllistymismahdollisuuksien samanaikainen väheneminen, innovaatiokehityksen nopeus, jonka 
seurauksena elinikäisestä oppimisesta tulee välttämätöntä, ja monin paikoin väestökehityksen 
nopea heikentyminen. Vertailukriteerinä käytetään sitä, miten eri koulutusjärjestelmät pystyvät 
vastaamaan näihin haasteisiin. Vertailuun liittyy myös käytännön näkökulma. Euroopan maat 
ovat mukana taloudellisessa vaihdannassa ja kilpailussa, ja niissä pärjääminen riippuu olen-
naisesti kansallisten koulutusjärjestelmien tehokkuudesta. Voidaankin siis kysyä seuraavaa: 
miten hyvin pystytään varmistamaan, että ne henkilöt, jotka eivät ole saaneet kunnon koulutusta, 
pääsevät osaksi yhteiskuntaa, pärjäävät taloudellisesti ja antavat oman panoksensa yhteiskun-
nan hyvinvoinnin edistämiseen? Koska eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen järjestelmät 
ovat hyvin moninaisia ja niiden perinteet, institutionaaliset rakenteet, sääntely ja vastuulli-
set sidosryhmät ovat vaihtelevia, tällainen vertailu voi parhaimmillaan antaa lähinnä virikkeitä 
eurooppalaisten koulutusjärjestelmien ”vertaisoppimiseen” ja kannustaa Euroopan maita hyvien 
validointikäytäntöjen kehittämiseen. Ajatus siitä, että vieraassa maassa toteutettuja menettelyi-
tä voitaisiin ottaa sellaisenaan käyttöön toisen maan rakenteissa, olisi lapsellinen. Toisaalta on 
totta, että avoimuus ja innostus kauaskantoiseen ajatteluun ovat tärkeitä ohjenuoria koulutus-
järjestelmien kehittymisen kannalta. Tässä mielessä matkailu avartaa – kenties myös silloin, kun 
pyrkimyksenä on luoda Eurooppaan vakaa epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin järjestelmä.
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Alkuperäisen tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa

Tavoite

Selvittää, millaisia menettelyjä ja yleisiä edellytyksiä liittyy muodollisesti matalasti koulutettujen 

henkilöiden epävirallisen ja arkioppimisen validointiin valituissa Euroopan maissa, ja analysoida, 

miten onnistuneita tunnustamismenettelyitä olisi mahdollista siirtää Saksaan.

Lähestymistapa

Osa I: 

Epävirallisen ja arkioppimisen tämänhetkisten tunnustamiskäytäntöjen tarkasteleminen viiden 

tärkeän osatekijän eli oikeudellisen perustan, menettelyiden ja välineiden, institutionalisoinnin, 

rahoituksen ja tukirakenteiden pohjalta sekä; tilanteen arvioiminen määrättyjen laatukriteerien 

perusteella.

Osa II: 

Kahdeksan Euroopan maan kansallisten tunnustamisjärjestelmien nykytilanteen kuvaaminen ja ana-

lysoiminen. Tarkastellut maat ovat Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Alankomaat, Norja, Yhdistynyt 

kuningaskunta ja Saksa. Tämän ohella tuloksia verrataan myös Sveitsiä koskevaan maakohtaiseen 

tutkimukseen, joka on tehty kartoituksen ”European Inventory on validation of non-formal and 

informal learning” (Kartoitus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista Euroopassa) yhteydessä 

vuonna 2014.

Osa III: 

Siirtokelpoisten käytäntöjen muotoileminen.

Julkaisu (saksankielinen):

Bertelsmann Stiftung (Ed.): Anerkennung von Kompetenzen. Was Deutschland von anderen Staaten 

lernen kann. Gütersloh 2015 (ISBN 978-3-86793-582-1).

www.bertelsmann-stiftung.de/kompetenzen_anerkennen



24

Kun eurooppalaisia vaihtoehtoja epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamiseksi dokumentoitiin 
ja arvioitiin, kaksi menetelmällistä lähestymistapaa, nimittäin keskeisten osatekijöiden valinta ja 
laatukriteerien määritys, kietoutuivat toisiinsa.

 Keskeisillä osatekijöillä kuvataan erilaisia arki- ja epävirallisen oppimisen validointiin 
liittyviä olennaisia ulottuvuuksia. Osatekijät perustuvat niihin yhteentoista periaatteeseen, 
jotka esitetään Cedefopin julkaisemissa epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia 
koskevissa eurooppalaisissa suuntaviivoissa (European Guidelines on validation of non-formal 
and informal learning). Maakohtaisissa raporteissa näiden osatekijöiden tarkoituksena oli var-
mistaa, että maiden tilannetta koskevat tiedot dokumentoitaisiin systemaattisesti, ja toimia 
kehikkona tutkittavien Euroopan maiden vertailulle

 
Oikeudellinen perusta: validointia koskeva lainsäädäntö ja sen soveltamisala.

Menettelyt ja välineet: validointiprosessi, validointimenettelyihin pääsy, tulos-
ten hyväksyntä työmarkkinoilla, tietyille kohderyhmille suunnatut ja kokonais-
valtaiset lähestymistavat.

Rahoitus: olemassa olevat lakisääteiset ja periaatteelliset mahdollisuudet, erityi-
sesti tietyissä kohderyhmissä.

Institutionalisointi: prosessiin liittyvien sidosryhmien tehtävät ja vastuualuei-
den sääntely.

Tukirakenteet: validointimenettelyn tiedotus-, ohjaus- ja tukirakenteet.

 Laatukriteerit on porrastettu neljään eri vaiheeseen (A–D) sen mukaan, mitä kunkin kes-
keisen osatekijän kohdalla on saavutettu. Laatukriteerien avulla on tarkoitus arvioida sitä, 
miten pitkälle mainittujen viiden keskeisen osatekijän kehitys on edennyt. Laatukriteerit 
pohjautuvat niin ikään Cedefopin laatimiin epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validoin-
tia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (”Guiding Principles on validation of non-formal and infor-
mal learning”). Tutkittujen maiden tilannetta kuvaavassa graafisessa esityksessä keskitytään 
tarkastelemaan kutakin keskeistä osatekijää laatukriteereillä, joiden avulla kuvataan käytet-
tyjen menettelyiden ja rakenteiden käytettävyyttä ja kestävyyttä, niiden integroituneisuutta 
kansallisen koulutusjärjestelmän osaksi sekä mahdollisuuksia, joita asianomaisilla osapuolilla 
on niiden hyödyntämiseen.

Keskeiset osatekijät ja laatukriteerit yhdistämällä saadaan seuraava nelitasoinen asteikko tutki-
muksessa tarkasteltujen maakohtaisten esimerkkien luokitteluun.

2. Tutkimuksen lähestymistapa
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 Oikeudellisen perustan tapauksessa huonointa tilannetta kuvataan kirjaimella D. Tämä merkit-
see sitä, että validointiin sovellettavaa erityistä lainsäädäntöä ei ole. Seuraavalla tasolla, jota 
kuvataan kirjaimella C, lainsäädäntöä sovelletaan yksittäistapauksiin tai yksittäisiin menette-
lyihin. Tapauksissa, joissa maassa on validointia koskevaa kansallista lainsäädäntöä, on erotet-
tava toisistaan tilanne B, joka tarkoittaa rajoitettua laillista oikeutta validointiin (esimerkiksi 
osana aikuisten oikeutta päästä ammattikoulutukseen), ja tilanne A, joka tarkoittaa rajoittama-
tonta oikeutta (eli oikeutta myös muuhun kuin muodolliseen koulutukseen).

 Validointiin käytettävien menettelyiden ja välineiden osalta huonointa tilannetta kuvastava 
kirjain D viittaa siihen, että menettelyt ja välineet ovat hyvin epäyhtenäisiä ja niiden käyttö 
on lyhytaikaista. Havaittavaa standardointia ja laadunvarmistusta ei myöskään ole. Seuraa-
valla tasolla kirjaimella C viitataan menettelyihin, jotka ovat yhä epäyhtenäisiä mutta joihin 
sovelletaan kattavaa laadunvarmistusta. Kirjaimella B kuvataan standardoituja menettelyitä, 
joiden vaikutusalue on rajoitettu (esimerkiksi menettelyitä, joita käytetään tietyillä alueilla tai 
tiettyihin kohderyhmiin), kun taas luokka A viittaa standardoituihin lakisääteisiin menettelyi-
hin, joiden läpäiseminen johtaa tunnustuksen saamiseen koulutus- ja työllisyysjärjestelmän 
puitteissa.

 Validointia hakevien henkilöiden näkökulmasta eritasoisista rahoitusmalleista kaikista huo-
noin vaihtoehto on tilanne D, jossa hakijat itse vastaavat kokonaan tai suurimmalta osin vali-
doinnin rahoituksesta. Kirjain C tarkoittaa tilannetta, jossa rahoitusmalleja on koekäytössä 
ohjelmissa ja hankkeissa, mutta rahoitus ei ole merkittävää tai pysyvää. Tapauksissa, joissa 
validointia hakevat eivät rahoita tai eivät ainakaan ensisijaisesti rahoita validointia, luokka B 
tarkoittaa tilannetta, jossa validointi rahoitetaan kokonaan yrityksen tai julkisen viranomaisen 
järjestämän osaamisen validointiprosessin puitteissa. Seuraavalla tasolla, jota kuvataan kir-
jaimella A, henkilöillä on yksilöllinen oikeus osaamisen validointimenettelyjen julkiseen ra-
hoitukseen.

 Validoinnin institutionalisaation aste, joka on pääteltävissä validointeja tekevien laitosten 
asemasta koulutusjärjestelmässä, kertoo menettelyn sitovuudesta ja luotettavuudesta. Huo-
noimmassa tapauksessa, jota kuvaa kirjain D, vastuualueita ei ole määritelty, kun taas ta-
pauksessa C vastuualueita havaitaan yksittäisissä menettelyissä. Joissain maissa vastuualueet 
ovat selkeästi säänneltyjä, mutta koulutuspalveluiden tarjoajien tai alueellisten viranomaisten 
toteuttama validointi on hajautettua (B). Luokka A tarkoittaa tilannetta, jossa validointimenet-
telyiden sertifioinnin tulokset vastaavat parhaiten muodollista sertifiointia.

 Tukirakenteiden kohdalla alin taso A tarkoittaa tilannetta, jossa tällaisia rakenteita on 
käytettävissä vain yksittäisillä alueilla. Seuraavalla tasolla C tarkoittaa kattavia mahdollisuuk-
sia ohjauksen ja avun saantiin, mutta nämä rakenteet ovat heikosti koordinoituja eikä toiminta 
ole kovinkaan ammattimaista. Kirjain B viittaa vakiintuneisiin ohjaus- ja tukirakenteisiin, jotka 
tunnetaan hyvin ja joiden toiminta on ammattimaista, kun taas kirjain A tarkoittaa kattavaa, 
keskitettyä ja hyvin tunnettua ohjaus- ja tukijärjestelmää.

2. Tutkimuksen lähestymistapa
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Taulukko 1: Taulukkomuotoinen esitys tutkimuksessa tarkastelluista keskeisistä osatekijöistä ja laatukriteereistä

 

 Osatekijät/luokitteluasteikko  

Keskeiset osatekijät D C B A Laatukriteerit

Oikeudellinen
perusta

Lainsäädäntöä ei ole, 
tai sitä ei ole tarkoitettu 
nimenomaisesti 
validointiin

Käytössä on yksittäisiä 
sääntelyvälineitä

Lakisääteinen menettely 
ja rajoitettu laillinen 
oikeus validointiin

Lakisääteinen menettely 
ja rajoittamaton laillinen 
oikeus validointiin

Lainsäädäntöä on / ei ole; 
oikeus on rajoitettu tai 
rajoittamaton

Menettelyt/
välineet

Menettelyt ja välineet 
ovat epäyhtenäisiä ja 
standardoimattomia, 
niiden laatua ei 
varmisteta, eivätkä 
ne ole sitovia

Menettelyt ovat 
epäyhtenäisiä, mutta 
niiden laatu varmistetaan

Menettelyt ja välineet 
ovat standardoituja, ja 
niiden laatu varmistetaan, 
mutta niiden vaikutusala 
on rajoitettu (niitä sovel-
letaan tietyillä alueilla
tai tiettyihin ryhmiin)

Menettelyt ovat 
lakisääteisiä ja sitovia, 
niiden laatu varmistetaan, 
ja niiden vaikutusala on 
laaja

Vaikutusala, 
standardointi, 
laadunvarmistus, sitovuus

Rahoitus

Validoinnin hakijat 
rahoittavat prosessin 
kokonaan tai valtaosin 
itse

Rahoitusmallit ovat 
tilapäisiä tai alueellisia

Julkiset viranomaiset 
tai yritykset huolehtivat 
validointimenettelyiden 
rahoituksesta

Oikeus kattaa suurin osa 
kustannuksista julkisella 
rahoituksella

Yksityinen/julkinen, kesto

Institutionalisointi

Vastuualueita ei ole 
erotettavissa

Vastuualueita on 
erotettavissa yksittäisissä 
menettelyissä

Vastuualueet ovat 
selkeitä, toteutus ja 
laadunvarmistus on 
hajautettu

Vastuualueet ovat 
säänneltyjä lailla ja/tai 
perustuvat akkreditointiin 
ja/tai tunnettuuteen ja 
tunnustukseen

Vaikutusala, pysyvyys, 
sitovuus

Tuki

Satunnaisia ohjaus- ja
tukirakenteita, joiden
tunnettuus on huono

Kattavia ohjaus-
tukirakenteita, joiden
koordinointi on heikkoa
ja ammattimaisuus 
on vähäistä

Kattavia ohjaus-
tukirakenteita, joiden
tunnettuus on hyvä ja
toiminta on 
ammattimaista

Kattavia ja keskitettyjä
ohjaus- ja tukirakenteita,
joiden puitteissa
annetaan tiedotusta
(kansallinen strategia)

Saavutettavuus,
kattavuus, tietämys,
kestävyys

 

2. Tutkimuksen lähestymistapa
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3. Mikä on Euroopan tilanne?
Jo yli kahden vuosikymmenen ajan Euroopan tasolla on pyritty edesauttamaan tietojen, taito-
jen ja osaamisen avoimuutta ja validointia siihen katsomatta, miten nämä oppimistulokset on 
hankittu. Tavoitteena on ollut yhtäläisen tunnustuksen antaminen viralliselle, epäviralliselle ja 
arkioppimiselle. Muodollisessa koulutuksessa oppimistulosten arviointi- ja sertifiointimenettelyt 
ovat hyvin vakiintuneita, mutta suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita vastaavat menettelyt 
epävirallisen tai arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointiin eivät ole vakiinnuttaneet 
asemaansa.

Epävirallisen ja arkioppimisen validointia koskeva suositus, jonka Euroopan unionin neuvosto 
antoi joulukuussa 2012 (2012/C 398/01),5 sisältää Euroopan tasolla sovellettavaksi tarkoite-
tun toimintaehdotuksen ja aikataulun sen toteuttamiseen. Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan 
asiaankuuluvalla tavalla huomioon toissijaisuusperiaatteen ja laatimaan soveltuvaa validointia 
koskevaa lainsäädäntöä vuoteen 2018 mennessä. Suosituksessa on ensimmäistä kertaa määritetty 
selkeä aikataulu näille toimenpiteille.

Seuraava luku on jaettu kahteen osaan. Osassa 1 käydään läpi niitä virstanpylväitä, jotka ovat 
lopulta johtaneet neuvoston suositukseen. Osassa 2 esitetään yhteenveto suosituksen pääkohdista 
ja kuvataan täytäntöönpanon tämänhetkistä tilannetta keskeisten eurooppalaisten asiakirjojen 
(European Inventory -kartoituksen ja Eurooppalaisten suuntaviivojen) valossa. Osassa tarkastel-
laan myös sidosryhmiä ja mekanismeja, joiden avulla täytäntöönpanoa hallitaan ja valvotaan.

3.1 Neuvoston suositusta (2012) edeltävät virstanpylväät

Epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista on keskusteltu Euroopan unionin koulutuspolitiikassa 
jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevassa valkoisessa 
kirjassa6 (1993) ”elinikäistä koulutusta” pidetään erittäin tärkeänä toimenpidealueena (s. 120):

”Kaikkien toimenpiteiden on näin ollen ehdottomasti perustuttava ajatukseen elinikäisen oppi-

misen ja jatkuvan koulutuksen kehittämisestä, yleistämisestä ja systematisoimisesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että koulutusjärjestelmät on järjestettävä uudelleen niin, että niissä kyetään 

huomioimaan alati kasvava ja tulevaisuudessa yhä pakottavampi tarve jäsennellä uudelleen 

ja uudistaa tietoja ja taitotietoa. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää luoda joustavampia 

ja avoimempia koulutusjärjestelmiä ja kehittää yksilöiden sopeutumiskykyä. Tämä on tärkeää 

sekä yrityksille, jotta ne voivat hyödyntää paremmin kehittämiään tai hankkimiaan teknisiä 

innovaatioita, että yksilöille, joista hyvin monet saattavat joutua vaihtamaan alaansa neljä tai 

viisi kertaa elämänsä aikana.”

3. Mikä on Euroopan tilanne?

6 Valkoinen kirja: Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys. Haasteet ja tiet 2000-luvulle. Luettavissa verkossa osoitteessa europa.eu/
documentation/official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf

5 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01)
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Valkoisessa kirjassa ”Opettaminen ja oppiminen. Kohti kognitiivista yhteiskuntaa”,7 joka ilmestyi 
kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1995, puhutaan jo hankittujen taitojen validoinnista ja henkilö-
kohtaisesta ”ammattitaitokortista” (s. 19):

”Kognitiivisessa yhteiskunnassa henkilön on voitava saada vahvistus sekä tekniselle että am-

matilliselle peruspätevyydelleen riippumatta siitä, onko hänellä tutkintoon johtanut koulutus. 

(...) Jokaisella olisi halutessaan oltava käytössään ammattitaitokortti, johon merkittäisiin näin 

vahvistetut taidot.”

Nämä kaksi valkoista kirjaa loivat perustan Euroopan elinikäisen oppimisen vuodelle (1996). 
Alkuvaiheessa koulutuspoliittiset päämäärät olivat abstrakteja, kuten vuonna 2000 ilmestyneessä 
elinikäistä oppimista koskevassa muistiossa: ”pyrkimyksenä on vahvistaa koulutuksen asemaa 
parantamalla niitä tapoja, joilla oppimiseen osallistuminen ja oppimistulokset hahmotetaan ja 
arvotetaan, erityisesti epävirallisen ja arkioppimisen osalta”. Seuraavina vuosina tavoitteita täs-
mennettiin ja operationalisoitiin, ja niitä täydennettiin erilaisilla tukitoimenpiteillä.

Lähestymistapojen ja menettelyiden vertailukelpoisuuden varmistamiseksi hyväksyttiin vuonna 
2004 ”Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistamista ja validointia koskevat yhteiset 
eurooppalaiset periaatteet”8 , joiden tarkoituksena oli luoda puitteet jäsenvaltioiden tulevalle toi-
minnalle. Komission neuvostolle antamassa tiedonannossa ”Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki”9 
(2006) kehotetaan viimein jäsenvaltioita kehittämään oppimistulosten validointiin tarkoitettuja 
järjestelmiä. Tässä yhteydessä erityistä huomiota kiinnitetään kaikkien asiaan liittyvien sidos-
ryhmien tiiviimpään osallistumiseen. Uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta 
annetussa neuvoston päätöslauselmassa10 (2011) tätä seikkaa korostetaan entistä painokkaam-
min. Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön täysin toimivia järjestelmiä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi. ”Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevilla 
eurooppalaisilla suuntaviivoilla”11 (2009), jotka Cedefop julkaisi, yritettiin auttaa jäsenvaltioita 
asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Järjestelmien täytäntöönpanoa on seurattu jatkuvasti 
”European Inventory on validation of non-formal and informal learning” -kartoitusten avulla12 
(aikaisemmat versiot: 2004, 2005, 2008, 2010, 2014), mikä on tuonut esiin laajan valikoiman 
erilaisia eurooppalaisia lähestymistapoja.

Samaan aikaan on otettu käyttöön niin sanottuja avoimuutta lisääviä välineitä, joiden tarkoituk-
sena on edistää koulutusjärjestelmien välistä viestintää. Tällaisia välineitä ovat seuraavat: 
eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), jolla pyritään yhdessä kansallisten tutkintojen 
viitekehysten (NQF) kanssa parantamaan Euroopassa annettavien todistusten luettavuutta, am-
matillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET), sitä vastaava 
korkeakouluille tarkoitettu eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymis-

3. Mikä on Euroopan tilanne?

7 VALKOINEN KIRJA KOULUTUKSESTA. OPETTAMINEN JA OPPIMINEN. KOHTI KOGNITIIVISTA YHTEISKUNTAA. Luettavis-
sa verkossa osoitteessa europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf 

8 www2.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/EuropeanInventory/publications/principles/validation2004_en.pdf
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0614&from=FI
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:fi:PDF
11 www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
12 www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
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järjestelmä (ECTS) ja Europass-asiakirjat (Europassit). Nämä aloitteet ovat osoitus jäsenvaltioiden 
halukkuudesta luoda yhteisiä eurooppalaisia standardeja. Näiden välineiden turvin ammattitut-
kintoja on aiempaa helpompi vertailla, sillä tutkintoihin sisältyvä ammatillinen osaaminen on 
selvemmin nähtävissä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisella 
viitekehyksellä (EQAVET) autetaan maita tunnistamaan parannusvaihtoehtoja. Myös epävirallisen 
ja arkioppimisen parempaa tunnustamista korostetaan kussakin tapauksessa.

Nyt, kun on tullut kuluneeksi yli kymmenen vuotta siitä, kun Kööpenhaminan prosessi13, joka 
tähtää ammatillisen koulutuksen alan yhteistyön tehostamiseen ja jonka puitteissa edellä esitel-
lyt välineet luotiin, käynnistyi, on havaittavissa monia myönteisiä edistysaskelia, joskin vuonna 
2002 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen onkin yhä kaukana. Bruggen julkilausumassa 
(2010),14 jonka alkuperäinen päätarkoitus oli lisätä avoimuutta, parantaa yleistä laatua ja lisätä 
liikkuvuutta eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä, hahmoteltiin visio, jossa koulutuksesta 
ja täydennyskoulutuksesta kehitetään houkuttelevaa, helposti saatavaa kaikkien kansalaisten 
näkökulmasta ja joustavaa. Arki- ja epävirallisen oppimisen validoinnin laajentamista pidettiin 
vision toteuttamisessa tärkeänä osatekijänä.

Joulukuussa 2012 annetussa neuvoston suosituksessa nähdään selvä yhteys tunnustamisme-
nettelyiden saatavuuden ja muodollisesti matalasti koulutettujen henkilöiden paremman työllisty-
vyyden ja oppimismotivaation välillä. Talous- ja rahoituskriisin aikana tämä kysymys on entistä 
tärkeämpi myös työmarkkinapolitiikan kannalta. ”Neuvoston suosituksessa nuorisotakuun perus-
tamisesta”15 (2013) kehotetaan jälleen kerran selväsanaisesti jäsenvaltioiden työmarkkinapoliit-
tisia sidosryhmiä panemaan toimeen validoinnista annetun neuvoston suosituksen ja ryhtymään 
asiaankuuluviin toimenpiteisiin työmarkkinoille integroitumisen edistämiseksi.

Euroopan valtioiden opetusministerit vakuuttivat jälleen sitoutuneensa näihin tavoitteisiin kesä-
kuussa 2015 laadituissa Riian päätelmissä16 ja korostivat, että validointi tulee vakiinnuttaa osaksi 
koulutusjärjestelmien rakennetta:

”Päämääränä on parantaa kaikkien mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen 

ja suorittaa tutkintoja lisäämällä järjestelmien joustavuutta ja läpäisevyyttä erityisesti tehok-

kailla ja integroiduilla ohjauspalveluilla ja mahdollistamalla epävirallisen ja arkioppimisen 

validointi.” 

3. Mikä on Euroopan tilanne?

13 ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/copenhagen-declaration_en.pdf
14 ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf
15 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:en:PDF
16 ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
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3.2 Euroopan unionin neuvoston suositus ja sen täytäntöönpanotilanne

Vuoden 2012 neuvoston suosituksen täytäntöönpano

Joulukuussa 2012 annetussa ”suosituksessa epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista” 
luodaan lähtökohdat jäsenvaltioiden, koulutuslaitosten, työmarkkinaosapuolten sekä muiden 
olennaisten sidosryhmien väliselle laajamittaiselle verkostoitumiselle epävirallisen ja arkioppi-
misen kautta hankittujen oppimistulosten validointimenettelyjen kehittämiseksi. Tavoitteena on, 
että viimeistään vuoteen 2018 mennessä pannaan alulle kansallisia menettelyitä, joilla tehdään 
näkyviksi oppimistulokset, jotka on saatu epävirallisissa ja arkisissa yhteyksissä, kuten työssä, 
vapaa-ajalla, urheilussa ja vapaaehtoistoiminnassa.

Suosituksessa määritellään neljä oppimistulosten validoinnin osatekijää.

 Kartoitus 
 Dokumentointi 
 Arviointi
 Sertifiointi eli tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan koko tutkinnon (tai tutkinnon osan) 

suoritusmerkintänä

Kaksi ensimmäistä osatekijää ovat luonteeltaan yleensä muodollisia,17 kun taas arviointi ja ser-
tifiointi ovat ensisijaisesti tiivistäviä (summatiivisia) ja edellyttävät ulkopuolisten sidosryhmien 
osallistumista.

Suosituksessa mainitaan useita olennaisia tekijöitä, joilla täytäntöönpanon edistymistä on mahdol-
lista arvioida.

 Keskiössä yksilö: Tarkoituksena on ollut, että kansallisten validointistrategioiden kehitys-
työssä yksilöt (kansalaiset, oppijat, matalan osaamistason työntekijät, työnhakijat) ovat kaiken 
keskiössä. Tavoitteena on tehdä tiedoista, taidoista ja osaamisesta näkyviä ja antaa henkilöille 
mahdollisuus kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Kysymystä laillisesta 
oikeudesta validointiin on myös selvitettävä 

 Tiedotus, ohjaus ja suuntautuminen: Validointijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on 
huolehdittava siitä, että järjestelmän oheen luodaan tarvittavia tukirakenteita. Tällaisiin ra-
kenteisiin kuuluvat tietyille kohderyhmille tarkoitetut tiedotus- ja ohjauselimet. Mikäli kes-
kitettyä ohjaustahoa ei perusteta, on pidettävä huolta siitä, että olemassa olevat koulutus-, 
sosiaali- ja työllisyysasioihin liittyvät ohjauspalvelut ja toimijat ovat yhteydessä toisiinsa ja/tai 
niiden toimintaa koordinoidaan

3. Mikä on Euroopan tilanne?

17 Oppimistulosten kartoituksessa ja dokumentoinnissa voidaan käyttää niin sanottuja passeja, jotka oppijat, kansalaiset ja 
työnhakijat voivat täyttää suurimmaksi osaksi itsenäisesti (esimerkkejä näistä ovat Europassi, nuorisopassi ja saksalainen 
ProfilPASS-passi).
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 Asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen: Useimmissa maissa ei ole mitään keskitet-
tyä elintä, joka olisi vastuussa validoinnista. Validointiprosessi on kuitenkin erittäin monimut-
kainen, joten asiaankuuluvien sidosryhmien on oltava mukana toteutustyössä jo varhaisessa 
vaiheessa. 

 Yritysten osallistuminen: Yrityksille tulisi antaa kohdennettua tukea työntekijöiden oppimis-
tulosten kartoitusta ja dokumentointia varten. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
hyötyä luotettavista osaamisen arviointivaatimuksista. Näin ollen työpaikoilla toteutettavalla 
validoinnilla on tärkeä tehtävä.  

 Työhallintoelinten osallistuminen: Matalan osaamistason työntekijät ovat hyvin riippuvai-
sia validointimenettelyistä. Pääsy työmarkkinoille voi helpottua, kun koulutus tunnustetaan 
aiempaa paremmin. Työhallintoelimissä tai muissa työllisyyttä tukevissa laitoksissa voidaan 
käyttää niin sanottuja ammattitaitokartoituksia olemassa olevien tietojen, taitojen ja osaamisen 
dokumentoimiseen, arvioimiseen ja sertifioimiseen. Tällöin dokumentointivaatimusten vertai-
lukelpoisuus on hyvin tärkeää. 

 Validointi ja tutkintojen viitekehykset: Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa laaditaan tällä hetkellä 
kansallisia tutkintojen viitekehyksiä. Useimmissa tapauksissa viitekehykset on suunniteltu 
niin, että ne käsittävät kaikki koulutusalat ja kattavat kaikentyyppiset pätevyydet. Tästä syystä 
validointistrategia pitäisi myös integroida osaksi kansallisten tutkintojen viitekehysten kehi-
tys- ja toteutustyötä. 

 Laadunvarmistus: On toteutettava läpinäkyviä laadunvarmistusmenettelyitä, jotka kattavat 
kaikki validointiprosessin eri vaiheet. Ammattilaisille, jotka työskentelevät validoinnin pa-
rissa (esimerkiksi henkilöille, jotka antavat ohjausta tietyille kohderyhmille tai dokumentoivat 
ja arvioivat oppimistuloksia), on annettava heille räätälöityä koulutusta, ja heidät on pereh-
dytettävä työtehtäviin, joita he tulevat suorittamaan. 

Sidosryhmät ja täytäntöönpanoprosessit

Avointa koordinointimenetelmää18 käytetään yleisesti yhtenäisen eurooppalaisen koulutusstrate-
gian kehittämisvälineenä. Menetelmä otettiin käyttöön Lissabonin päätelmissä19 (2000) ja sitä on 
sovellettu ammatillista koulutusta koskevaan politiikkaan Kööpenhaminan prosessin puitteissa 
(vuodesta 2002). Avoimen koordinointimenetelmän avulla pyritään sopimaan poliittisista strate-
gioista ja panemaan täytäntöön suosituksia vapaaehtoisesti. Menetelmää sovelletaan politiikan 
aloilla, joilla EU:lla ei toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ole sääntelyä koskevaa toimivaltaa mutta 
joilla pyritään edistämään Euroopan maiden välistä vertailtavuutta ja lähentymistä. Menetelmää 
käytetään koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen aloilla. EU:lla ei esimerkiksi ole valtuuksia 
antaa määräyksiä tutkintojen sisällöstä tai (perus)koulutusjärjestelmien rakenteesta. Tällaisissa 
tapauksissa mahdollinen assimilaatio perustuu avoimeen koordinointimenetelmään.20

3. Mikä on Euroopan tilanne?

18 Also referred to as open method of 
coordination (OMC).

19 www.europarl.europa.eu/summits/
lis1_en.htm

20 For a debate on the benefits and 
drawbacks of the open coordinati-
on method, cf.  Preunkert, J. (2009): 
Chancen für ein soziales Europa? 
Die Offene Methode der Koordinie-
rung als neue Regulierungsform 
[Chances for a social Europe? The 
open method of coordination as a 
new regulatory form], Wiesbaden. 
Büchs, Milena: New Governance in 
European Social Policy. The Open 
Method of Coordination. Basingsto-
ke, New York 2007.
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Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän (EQF AG) on 
määrä vastata täytäntöönpanon hallinnasta, seurannasta ja tukemisesta. Tämä Euroopan komis-
sion asiantuntijapaneeli perustettiin eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämis- ja 
täytäntöönpanoprosessin yhteydessä. Neuvoa-antava ryhmä koostuu jäsenvaltioiden, ehdokas-
valtioiden, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen, kuten Lifelong Learning Platform 
-järjestön, edustajista. Täytäntöönpanoprosessissa asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat 
kansallisella tasolla työryhmiin, ja tämän mielipiteenmuodostusprosessin tuloksista raportoidaan 
Euroopan unionin tasolle.

Toimintaa tuetaan täytäntöönpanon jatkuvalla seurannalla. Tämä koostuu seuraavista osateki-
jöistä:
 

 Validointia koskevaa eurooppalaista kartoitusta (European Inventory on Validation) jatketaan 
(Cedefop)

 Kansallisten tutkintojen viitekehysten ja validointistrategioiden välisistä yhteyksistä rapor-
toidaan (kahden vuoden välein, Cedefop)

 Jäsenvaltiot laativat raportteja ja esityksiä suosituksen täytäntöönpanon etenemisestä, myös 
”vertaisoppimistoiminnan” osalta (kansallisia etenemissuunnitelmia odotetaan vuoteen 2018 
mennessä)

 ”Eurooppalaiset suuntaviivat” (Cedefop) mukautetaan vuoden 2012 neuvoston suositukseen

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat 

(Cedefop)

”Eurooppalaiset suuntaviivat” (European guidelines),21 joilla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
validointistrategian täytäntöönpanossa, julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009 ja ensi 
alkuun niitä sovellettiin ensisijaisesti kansainvälisessä hankepohjaisessa toiminnassa (kuten 
EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmassa). Suuntaviivojen tarkistamisesta on sovittu neuvoston 
suosituksen yhteydessä. Uusien suuntaviivojen on tarkoitus olla käytettävissä joulukuussa 2015.

Tarkistetuissa suuntaviivoissa22 otetaan huomioon neuvoston suosituksen keskeiset kohdat, es-
itetään täytäntöönpanoa koskevia erityismainintoja ja kuvataan käytännön esimerkkejä. Yhtenä 
keskeisenä aiheena on validointikäytännöissä hyödynnettävien erityisten validointivälineiden ja 
-menetelmien kuvaaminen. Eurooppalaisissa suuntaviivoissa kuvataan oppimistulosten arvioin-
nin kehittävää (formatiivista) ja tiivistävää (summatiivista) lähestymistapaa, jotka perustuvat 
erilaisiin testi- ja koemenettelyihin, dialogi- ja viestintäpainotteisiin menetelmiin ja kuvaileviin 
(deskriptiivisiin) menetelmiin sekä havainnointimenetelmiin ja simulaatioihin. Suuntaviivoissa 
esitellään myös pääpiirteittäin oppimistulosten dokumentointi- ja esitysvälineitä, kuten työnäyt-
teitä, ansioluetteloita ja portfolioita. Lisäksi esitetään keskeisiä kysymyksiä validointikäytännön 
alan päätoiminta-alueista.

3. Mikä on Euroopan tilanne?

21 www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054
22 Euroopan komissio / Cedefop: European Guidelines for validating non-formal and informal learning (Epävirallisen oppimi-

sen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat). Luonnosversio, huhtikuu 2015.
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1.  Validoinnin neljä vaihetta – ”oppimistulosten kartoituksen, dokumentoinnin, arvioinnin 
ja sertifioinnin” neljän vaiheen selkeä määrittely, asianmukainen yhteydenpito validointia 

 hakeviin henkilöihin ja tuen tarjoaminen.

2.  Yksilö validointiprosessin keskiössä – validointiprosessiin osallistuvien henkilöiden oikeuk-
sien ja velvollisuuksien huolellinen huomioiminen.

3.  Tiedotus, ohjaus ja neuvonta – järjestelmän rakenteiden asianmukaisuus (esim. keskitetyt/
hajautetut palvelut) ja laatu.

4.  Sidosryhmien koordinointi – eri validointimuotojen keskinäisten suhteiden ja validoinnista 
vastuussa olevien tahojen täsmentäminen, yhteistyö integroidussa järjestelmässä.

5.  Kansalliset tutkintojen viitekehykset – validointimenettelyjen sitominen kansallisiin tutkinto-
jen viitekehyksiin ja muihin avoimuutta lisääviin välineisiin, validointimenettelyjen asema 
koulutusjärjestelmässä.

6.  Vaatimukset ja oppimistulokset – muodollisessa järjestelmässä ja validointimenettelyissä 
käytettävien vaatimusten välinen suhde ja tämän merkitys validoinnin kannalta.

7.  Laadunvarmistus – integroitu laadunvarmistusjärjestelmä, toimenpiteet laadun kehittämiseen

8.  Validoinnin parissa työskentelevät henkilöt – muodolliset vaatimukset kaikissa validointipro-
sessin vaiheissa, ammattimaistumista edistävät strategiat ja järjestelmän sisäinen yhteistyö.

9.  Validoinnin asema koulutuksessa – validoinnin suhde koulutusorganisaatioihin, täytäntöön-
panon aste koulutuksen alalla, koulutusjärjestelmän sisäänpääsyn mahdollistaminen vali-
doinnin kautta.

10.  Avoimet koulutusresurssit – mahdollisuudet validointimenettelyissä saavutettujen oppimis-
tulosten huomioimiseen.

11.  Validointi yrityksissä – osaamisen arviointimenetelmien saatavuus, aiempaa useammilla työn-
tekijöillä mahdollisuus päästä validoinnin piiriin, ja tulosten hyödyt yritysten ulkopuolella. 

12.  Työttömien ammattitaitokartoitukset – osaamisarviointien toteutus, kokonaisvaltainen yhteiskun-
nallinen yhteistyö ja koordinointi, erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmien 
välillä.

13.  Validointi nuorisojärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa – päätös asianmukaisesta validointi-
vaiheesta (kohdan 1 mukaisesti), kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen yhteistyö.

14.  Validointityökalut – työkalujen soveltuvuus oppimistulosten kartoitukseen, luotettavuus.

3. Mikä on Euroopan tilanne?
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Tämä merkitsee sitä, että suuntaviivoissa esitetään erityismainintoja, jotka koskevat sidosryhmiä 
niissä maissa, joissa ollaan ottamassa käyttöön kokonaisvaltaista alueellista/kansallista validoin-
tistrategiaa.

Kartoitus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista Euroopassa (Cedefop)

Cedefop julkaisee säännöllisesti raportteja arki- ja epävirallisen oppimisen validoinnin edistymis-
estä validointia koskevan kartoituksen (European Inventory) muodossa. Kartoituksessa kuvataan 
tilannetta jäsenvaltioissa ja tehdään päätelmiä validoinnin kehittymisestä Euroopassa. Maille an-
netaan erityissuosituksia eurooppalaisten hyvien käytäntöjen pohjalta.

Kartoituksen viidennessä painoksessa(2014)23 todetaan, että koulutuspoliittiset toimet koko-
naisvaltaisten validointijärjestelmien synnyttämiseksi ovat lisääntyneet merkittävästi. Lisäksi 
Cedefopin mukaan joissain maissa, joissa ei tähän asti ole ollut validointijärjestelmiä, tällaisten 
menettelyjen kysyntä on kasvanut, kun taas tilanne on vakiintunut tietylle tasolle niissä maissa, 
joissa validointimenettelyt ovat lakisääteisiä, kuten Ranskassa ja Alankomaissa – näistä seikoista 
on tosin ristiriitaisia tietoja. Viimeisimmästä tutkimuksesta vuonna 2010 saatu vaikutelma siitä, 
että matalan osaamistason työntekijät ovat validointipalveluiden tärkein kohderyhmä, on myös 
saanut vahvistusta.

European Inventory -kartoituksessa (2014) maat erotellaan sen mukaan, minkä kehitysvaiheen 
ne ovat saavuttaneet validointirakenteiden luomiseen tähtäävän kattavan strategian täytäntöön-
panossa. Päätelmien perusteella kehittyneen ja kattavan strategian tunnusmerkkeinä voidaan 
pitää seuraavia kriteereitä:

 Validointistrategia ja kansallinen tutkintojen viitekehys ovat sidoksissa toisiinsa. 
 Kaikki koulutusalat otetaan huomioon.
 Julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin validointihankkeilla on keskinäisiä yhteyksiä. 
 Käytössä on erityisiä operationalisointiin tarkoitettuja toimenpiteitä. 
 Järjestelmään kuuluu laadunvarmistusmalli.

3. Mikä on Euroopan tilanne?

23 Euroopan komissio; Cedefop; ICF International (2014): European inventory on validation of non-formal and informal 
learning 2014. Lopullinen yhteenvetoraportti. Verkossa osoitteessa libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87244.pdf
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3. Mikä on Euroopan tilanne?

Seuraavasta taulukosta käy ilmi kunkin maan kehitysvaihe.

Taulukosta ilmenee, että Suomessa, Ranskassa ja Espanjassa on pantu täytäntöön kattavien vali-
dointistrategioiden mukaisia politiikkoja. Näissä maissa validointimenettelyt ja niihin liittyvät 
tukitoimenpiteet ovat lakisääteisiä. European Inventory -kartoituksesta on tarkoitus julkaista 
vielä kaksi uutta painosta neuvoston suosituksen täytäntöönpanon tukemiseksi, ja ne on määrä 
julkaista vuosina 2017 ja 2019.

Ekskurssi: Ilmiö, joka koskettaa koko maailmaa, ei yksinomaan Eurooppaa

Euroopan unioni ei ole ainoa maailman alue, jolla epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen 
on nostettu osaksi koulutuspoliittista ohjelmaa. Kyse on maailmanlaajuisesta ilmiöstä, jota Talou-
dellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) tarkastellaan työmarkkinapolitiikan näkökul-
masta:

”Tunnustamisella annetaan ihmisten oppimistuloksille ja osaamiselle enemmän näkyvyyttä 

ja näin ollen voidaan parantaa niiden arvoa työmarkkinoilla. Näin työntekijät voivat tehok-

kaammin ja edullisemmin löytää ammattitaitoaan vastaavaa työtä ja työnantajat työtehtävien 

edellyttämää ammattitaitoista työvoimaa. Investoiminen työssä oppimiseen voi niin ikään olla 

työntekijöiden ja työnantajien kannalta aiempaa houkuttelevampaa, kun tiedetään, että inves-

tointien tulokset voidaan dokumentoida ja niitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Oppimis-

tulosten tunnustamisella voidaan lisäksi helpottaa rakenteellista sopeutusta, kun työttömäksi 

joutuneiden työntekijöiden osaaminen kyetään tunnistamaan ja sitä pystytään hyödyntämään 

muualla työmarkkinoilla.”24

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (Unesco), johon kuuluu kai-
ken kaikkiaan 195 jäsenvaltiota, on myös kiinnitetty huomiota validointiin ja tunnustamiseen 
sekä kansallisten tutkintojen viitekehysten laadintaan. Unescon elinikäisen oppimisen instituutin 
(UIL) alaisessa epävirallisen ja arkioppimisen tulosten tunnustamisen, validoinnin ja akkredi-

Taulukko 2:  Validointistrategiat Euroopassa

 

Kansallinen (tai alueellinen) validointistrategia

Kattava strategia on käytössä Strategia on käytössä mutta se on puutteellinen

FI, FR, ES CZ, DK, EE, IT, IS, LU, LV, NO, NL, PL, RO

AT, BE-Flanderi, CH, CY, DE, EL, LI, LT, MT, PT, SI, SK,TR BE-Vallonia, BG, HR, HU, IE, SE, UKE&NI, 
UK-Skotlanti, UK-Wales

Strategiaa laaditaan Strategiaa ei ole

Lähteet: Kartoitus validoinnista Euroopassa (European Inventory for validation) vuodelta 2014.

24 Werquin, P. (2010): Recognising Non-Formal and Informal Learning Outcomes, Policies and Practices. p. 8
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toinnin maailmanlaajuisessa seurantakeskuksessa hiljattain kehitetyn ePlatform-ympäristön 
kautta on mahdollista tarkastella jäsenvaltioista koottuja tietoja tunnustamisesta, validoinnista 
ja akkreditoinnista. Joissain maissa on monen vuoden kokemus tulospohjaisista tutkintojen vii-
tekehyksistä, joissa otetaan myös huomioon epävirallinen ja arkioppiminen. Tällaisia malleja 
voitaisiin soveltaa myös eurooppalaisessa kehitystyössä. Tältä osin keskeistä viiteaineistoa ovat 
”Unescon epävirallisen ja arkioppimisen tulosten tunnustamista, validointia ja akkreditointia kos-
kevat suuntaviivat” (UNESCO Guidelines on the Recognition, Validation and Accreditation (RVA) 
of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning)25 (2012) sekä tämän hankkeen yhteydessä 
laaditut maaraportit ja tutkimukset.26

Täytäntöönpanotilanne ja tulevat tavoitteet

Neuvoston suosituksessa (2012) jäsenvaltiot osoittavat sitoutuneensa ottamaan käyttöön sovel-
tuvia validointimenettelyitä vuoteen 2018 mennessä ja haluavansa sitoa nämä menettelyt 
kansallisten tutkintojen viitekehysten yhteyteen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppa-
laista tutkintojen viitekehystä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä (EQF AG) on laatinut etenemis-
suunnitelman27. Suunnitelmassa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi ensiksi määrittää kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja ottaa ne mukaan täytäntöönpanoprosessiin. Tällaisia sidosryhmiä 
ovat työmarkkinaosapuolet, kansanedustuslaitos ja toimivaltaiset viranomaiset, työhallinto-
elimet, nuorisojärjestöt, koulutuslaitokset ja muut tahot, kuten vapaaehtoisjärjestöt. Kansallinen 
täytäntöönpanosuunnitelma pitäisi laatia yhdessä näiden sidosryhmien kanssa, ja yleiset rahoi-
tusedellytykset on määriteltävä pääpiirteittäin. Tämän jälkeen olisi toteutettava pilottihankkeita 
(esimerkiksi hankkeita yksittäisillä alueilla, toimialoilla tai työmarkkinoiden alamarkkinoilla 
taikka hankkeita, jotka on kohdennettu määrättyihin kohderyhmiin) validointimenettelyjen 
täytäntöönpanoa sekä institutionaalisten ja henkilöstöhallinnollisten resurssien luomista varten. 
Näin saatujen kokemusten pohjalta olisi kehitettävä yhdenmukainen laadunvarmistusprosessi ja 
sitä tukevia seurantavälineitä. Tarvittaessa olisi käynnistettävä lainsäädäntöhankkeita ja laadit-
tava tarvittavia välineitä, kuten lakeja, määräyksiä ja sopimuksia. Validointimenettelyt tulisi ottaa 
käyttöön ja asianmukaiset viestintä- ja tiedotuskampanjat aloittaa viimeistään vuoden 2018 lop-
puun mennessä. Toimenpiteet tulisi dokumentoida kansalliseen raporttiin, joka esitetään euroop-
palaista tutkintojen viitekehystä käsittelevälle neuvoa-antavalle ryhmälle (EQF AG). Täytäntöön-
panon etenemistä koskevia suosituksia sisältävä arviointiraportti tulisi esittää Euroopan unionin 
neuvostolle vuoden 2019 loppuun mennessä.

3. Mikä on Euroopan tilanne?

25 unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216360e.pdf
26 Unescon elinikäisen oppimisen instituutti (2015): Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and Informal 

Learning in UNESCO Member States, Hamburg. Singh, M. (2014): Global Perspectives on Recognising Non-formal and 
Informal Learning. Why Recognition Matters. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.

27 Tämä esitys perustuu eurooppalaista tutkintojen viitekehystä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän muistioon 18-8. Muistio 
on luettavissa verkossa osoitteessa www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/ uploads/2012/06/AG-18-8-Validation-of-non-
formal-and-informal-learning_.doc
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Validointi parantaa maailmaa. Kaksi esimerkkiä

Seuraavassa esitellään kahden saksalaisen henkilön työhistoriat. Saksassa on vasta äskettäin 
ryhdytty institutionalisoimaan arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointikäytäntöjä. 
Esimerkeillä havainnollistetaan sitä, miten monissa erilaisissa elämäntilanteissa henkilöt, joiden 
muodollinen koulutustaso on matala, voivat hyötyä tällaisista menettelyistä.

Kira

2015 …

Kira on 33-vuotias, ja hänellä on 14- ja 9-vuotiaat lapset. Hänellä on päästötodistus ylemmän 
perusasteen koulutuksesta, mutta hän ei ole suorittanut ammatillista koulutusta, sillä hän on ollut 
koko ajan hoitamassa lapsiaan. Kiralla on ollut monen vuoden aikana useita tilapäisiä työsuhteita 
(hän on muun muassa työskennellyt siivoojana lääkärien vastaanotoilla tilapäistyövoimaa välit-
tävän toimiston kautta ja tehnyt avustajan töitä hoitokodissa). Hänet on perehdytetty työpaikan 
työtehtäviin, mutta hän ei ole saanut tunnustettua ammattitutkintoa. Kira asuu Itä-Saksan 
maaseudulla. Lähimpään suureen kaupunkiin (85 000 asukasta) on noin tunnin matka julkisilla 
kulkuvälineillä. Lähialueella on tarjolla hyvin vähän koulutusmahdollisuuksia. Hän olisi aikoi-
naan halunnut alkaa opiskella, mutta se ei ollut mahdollista pitkien työpäivien ja työmatkojen 
sekä lastenhoitovelvollisuuksien takia. Hänellä ei ole mitään todistuksia, joita hän voisi hyödyntää 
työmarkkinoilla.

3. Mikä on Euroopan tilanne?
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... ja vuonna 2020

OhjAus
Ensimmäisessä tapaamisessa toimivaltaisen elimen neuvoja kertoo Kiralle menettelyn vaiheista ja auttaa Kiraa laati-
maan strategian, joka sopii hänen nykyiseen elämäntilanteeseensa (lastenhoito, niukat taloudelliset resurssit ja niin 
edelleen). Kira toivoo erityisesti voivansa hyödyntää ammatillista kokemustaan, jota hän on saanut työskennellessään 
avustajana hoitokodissa. Hän kokee saaneensa apua ja motivaatiota siitä, että verkkosivustolla ja ohjaustapaamisessa 
tietoa on jaettu avoimesti ja hänelle on annettu mahdollisuus (aluksi matalan) tutkinnon suorittamiseen ja sitä kautta 
koulutusta vaativaan työhön hoitoalalla. Kira osallistuu myös toimivaltaisen elimen järjestämälle neljän tunnin pitui-
selle johdantokurssille, jossa hänet perehdytetään menettelyn yleisiin edellytyksiin ja menetelmällisiin vaiheisiin.

KARTOITus–DOKuMENTOINTI–ARVIOINTI
Portfolion, työnantajan työsuorituksista antamien virallisten vahvistusten ja työn havainnoinnin avulla Kiran osaami-
nen kartoitetaan ja dokumentoidaan osaamispassiin. Vertailujärjestelmänä käytetään hänen toiveammattiaan van-
hustenhoidon lähihoitajana. Menettelyn eri vaiheissa Kira ei ole riippuvainen liikennejärjestelyistä. Hän voi käyttää 
portfoliotyökalua kotoa käsin (ja saatavilla on myös puhelinneuvontaa), ja työn havainnointi tapahtuu hänen omalla 
työpaikallaan. Hän saa myös tukea työnantajaltaan. Arvioinnin tulos on se, että hänen aiempien työtehtäviensä 
perusteella hänen osaamistaan ei voida tunnustaa virallista tutkintoa vastaavaksi. Toimivaltaisen elimen avulla Kiralle 
määritellään koulutusmoduulit, jotka hänen on suoritettava, jotta hänen osaamisensa vastaisi riittävän hyvin amma-
tin edellyttämää osaamisprofiilia. Neuvoja järjestää Kiralle yhteyden koulutusta tarjoavaan tahoon. Validointiprosessi 
on hänelle ilmainen. Osa koulutuksesta rahoitetaan koulutusseteleillä, ja pienen osan Kira maksaa itse.

sERTIfIOINTI
Portfolion, työnantajan työsuorituksista antamien virallisten vahvistusten ja työn havainnoinnin avulla Kiran osaami-
nen kartoitetaan ja dokumentoidaan osaamispassiin. Vertailujärjestelmänä käytetään hänen toiveammattiaan van-
hustenhoidon lähihoitajana. Menettelyn eri vaiheissa Kira ei ole riippuvainen liikennejärjestelyistä. Hän voi käyttää 
portfoliotyökalua kotoa käsin (ja saatavilla on myös puhelinneuvontaa), ja työn havainnointi tapahtuu hänen omalla 
työpaikallaan. Hän saa myös tukea työnantajaltaan. Arvioinnin tulos on se, että hänen aiempien työtehtäviensä 
perusteella hänen osaamistaan ei voida tunnustaa virallista tutkintoa vastaavaksi. Toimivaltaisen elimen avulla Kiralle 
määritellään koulutusmoduulit, jotka hänen on suoritettava, jotta hänen osaamisensa vastaisi riittävän hyvin amma-
tin edellyttämää osaamisprofiilia. Neuvoja järjestää Kiralle yhteyden koulutuksen järjestäjään. Validointiprosessi on 
hänelle ilmainen. Osa koulutuksesta rahoitetaan koulutusseteleillä, ja pienen osan Kira maksaa itse.

TIEDOTus
Työhallinnon neuvoja kertoo Kiralle, että hänellä on laillinen oikeus siihen, että toimivaltainen elin validoi kerta-
luonteisesti hänen arkioppimisen kautta hankkimansa osaamisen. Validoinnin avulla hän voi saada sitovan to-
distuksen, joka tunnustetaan koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla ja jota hän voi hyödyntää hankkiakseen 
ammattitutkinnon. Neuvoja ohjaa hänet ottamaan yhteyttä toimivaltaiseen elimeen. Ennen tapaamistaan Kira 
tutustuu verkkosivustoon, josta neuvoja on hänelle kertonut ja jolta hän löytää lisätietoja menettelystä ja hänelle 
tarjolla olevista mahdollisuuksista. Hän havaitsee, että hän voi hyödyntää validoitua ammatillista kokemustaan 
virallisen ammattitutkinnon suorittamiseen vaiheittain toisen mahdollisuuden tarjoavan koulutuksen kautta.

3. Mikä on Euroopan tilanne?
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Bastian

2015 …

Bastian on 29-vuotias ja asuu Baijerissa pikkukaupungissa. Hän aloitti ylemmän perusasteen kou-
lutuksensa lukiossa (gymnasium) mutta vaihtoi kuudennen vuoden lopussa reaalikouluun, josta 
hän sai päästötodistuksen. Tämän jälkeen hän aloitti sairaanhoitajakoulutuksen mutta jättäytyi 
pois yhden opiskeluvuoden jälkeen. Sitten hän vaihtoi uraa ja siirtyi tietotekniikka-alalle, jolla 
hän työskenteli kolmen vuoden ajan suuressa teollisuusyrityksessä, jossa hän vastasi verkon hal-
linnasta ja tietotekniikkapalveluiden koordinoinnista. Irtisanomisten ja tietotekniikkapalveluiden 
ulkoistamisen seurauksena Bastian siirtyi ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelukseen määräai-
kaisella kahdentoista kuukauden työsopimuksella. Sopimuksen päätyttyä hänet irtisanottiin ja 
hän joutui työttömäksi. Hakemukset vastaaviin töihin eivät tuottaneet tulosta. Niiden hiukan 
alle neljän vuoden aikana, joina Bastian oli töissä, hän hankki osaamista ja kokemusta pienen 
työtiimin johtamisesta ja verkkopalveluiden hallinnasta. Työtodistuksen ohella Bastianilla ei ole 
minkäänlaista muodollista näyttöä osaamisestaan.

... ja vuonna 2020

3. Mikä on Euroopan tilanne?

KARTOITus–DOKuMENTOINTI–ARVIOINTI
Menettelyyn kuuluu näyttökoe. Bastianille tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa työnäytteellä, joka laaditaan 
koulutuksen järjestäjän harjoitustyöpajassa. Tehtävää suorittaessaan Bastian selittää ja perustelee tilanteessa valit-
semaansa lähestymistapaa ja vastaa teknisiin kysymyksiin. Dokumentoinnissa käytetään osaamispassia. Osaamisen 
arvioinnista saatuja tuloksia arvioidaan, ja tulosten todetaan vastaavan ”tietotekniikka-alan teknisen avustajan” kak-
sivuotista koulutusta. Bastianille ei koidu mitään kustannuksia validoinnin integroimisesta osaksi työvoimatoimiston 
koulutusjärjestelyä.

sERTIfIOINTI
Kun menettely on päättynyt, Bastian saa toimivaltaiselta elimeltä todistuksen. Validointiprosessin avulla hän on 
saanut virallisen ammattitutkinnon ja täydentänyt osaamisprofiilinsa näin muodollisella koulutuksella. Hänellä on 
nyt myös tarvittava pohja tietotekniikka-alan täydennyskoulutuskurssien suorittamiseen ja hän voi näin jatkaa 
oman (muodollisen) profiilinsa kehittämistä.

TIEDOTus jA OhjAus
Bastianilla on myös laillinen oikeus hakea työpaikalla arkioppimisen kautta hankkimansa osaamisen validointia jul-
kisesti rahoitetun koulutusjärjestelyn kautta. Osallistuminen validointimenettelyyn on vapaaehtoista. Yhteistyössä 
toimivaltaisen elimen kanssa Bastian saa ensin tietoa ja ohjausta asiantuntijalta. Halukkaat voivat myös osallistua 
vapaaehtoiselle nelituntiselle johdantokurssille osana järjestelyä.
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4.  Katsaus eri Euroopan maihin 
    – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
Kansalliset reaktiot eurooppalaisen koulutuspolitiikan yhteisiin haasteisiin ovat usein hyvin eri-
laisia. Tämä ei johdu yksinomaan toissijaisuusperiaatteesta. Koulutusjärjestelmissä, joita sään-
nellään hyvin erilaisin tavoin ja joissa on pitkät perinteet, poliittiset ratkaisut on sulautettava 
osaksi rakenteita. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden oppia muilta mailta. Ilmeinen lähesty-
mistapa onkin siis tutkia, millaisten ratkaisujen on jo havaittu olevan käyttökelpoisia Euroopassa, 
ja selvittää, voitaisiinko tällaisia jossain maassa toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja siirtää – 
tarpeen mukaan muutettuina – muihin maihin. Tätä tarkoitusta varten olemme valinneet kah-
deksan maata (Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Alankomaat, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Saksa), joissa on käsityksemme mukaan jo onnistuttu tietyillä alueilla kehittämään muodol-
lisesti matalasti koulutettujen henkilöiden epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista. Tämän 
ohella havaintoja verrataan myös Sveitsiä koskevaan maakohtaiseen tutkimukseen, joka on tehty 
kartoituksen ”European Inventory on validation of non-formal and informal learning” (Kartoitus 
epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista Euroopassa) yhteydessä vuonna 2014.

Seuraavassa arvioitavat maakohtaiset tutkimukset pohjautuvat menetelmälliseen lähestymista-
paan, jonka Cedefop on ottanut käyttöön validointia koskevissa selvityksissään, mutta niissä kes-
kitytään tarkastelemaan vain viittä keskeistä osatekijää, jotka liittyvät validointijärjestelmää ke-
hitettäessä tehtäviin perustavanlaatuisiin koulutuspoliittisiin päätöksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tästä oppaasta voi olla hyötyä ammatillisen koulutuksen sidosryhmille erityisesti niissä maissa, 
joissa validointistrategian täytäntöönpano ei ole vielä edennyt käytännön toteutusvaiheeseen. 
Oppaassa korostetaan validointijärjestelmien hyötyjä ja kiinnitetään erityistä huomiota niiden 
henkilöiden ongelmalliseen tilanteeseen, joiden muodollinen koulutustaso on matala. Cedefopin 
laatiman kartoituksen (Inventory) eriytetyissä maa-analyyseissa keskitytään maakohtaisen rapor-
toinnin hyötyihin, mutta tässä oppaassa on tietoisesti päätetty käyttää vertailevaa lähestymis-
tapaa, jolla kannustetaan maita käytännössä kokeiltujen ja testattujen menetelmien siirtämiseen.

Tässä osiossa esitellään sellaisia eurooppalaisten menettelyjen osatekijöitä, jotka näyttävät olevan 
siirtämisen arvoisia ja siirrettäviä. Osiossa hahmotellaan niitä edellytyksiä, joiden täyttyessä nämä 
osatekijät voivat toimia virikkeinä ja viitoittaa kansallisten validointijärjestelmien rakennustyötä. 
Ilmaisulla siirtämisen arvoinen viitataan menettelyihin, jotka ovat jo osoittaneet toimivuutensa tie-
tyssä maassa saavuttamalla sitovan aseman ja tietyn standardoinnin asteen ja näyttävät sopivan 
erityisesti muodollisesti matalasti koulutettujen henkilöiden tietojen, taitojen ja osaamisen vali-
dointiin. Ilmaisulla siirrettävä tarkoitetaan sitä, että menettelyiden sovellettavuus ei ole kiinteästi 
sidoksissa määrätyn maan koulutusjärjestelmän tai työmarkkinoiden ennakkoedellytyksiin ja että 
menettelyn mukauttaminen kussakin maassa vallitseviin kansallisiin näkökohtiin ja olosuhteisiin 
näyttää näin mahdolliselta.

Esitys rakentuu viiden keskeisen osatekijän, nimittäin oikeudellisen perustan, menettelyiden ja 

välineiden, institutionalisoinnin, rahoituksen ja tuen, varaan. Siirrettäviä osatekijöitä ja niihin liitty-
viä näkökohtia havainnollistetaan kussakin tapauksessa kuvaamalla lyhyesti tilannetta valituissa 
Euroopan maissa. Maaraportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.bertelsmann-
stiftung.de/vnfil-in-europe.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
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4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

4.1 Oikeudellinen perusta

Kun asianomaisia kahdeksaa maata ja Sveitsiä verrattiin olemassa olevien tapaustutkimusten 
pohjalta sen osalta, missä määrin validointi on lakisääteistä, millaisia tehtäviä validointiin liittyy 
ja miten laajat oikeudet yksilöillä on validointimenettelyn suorittamiseen, tuloksena oli seuraava 
kuva.

 

Ranskassa ja Norjassa on olemassa kattava yksilöllinen oikeus epävirallisen ja arkioppimisen 
kautta hankitun osaamisen validointiin (A). Validointijärjestelmään otetaan myös hakijoita, jotka 
haluavat osaamiselleen vahvistuksen sertifioituna portfoliona sen sijaan, että tavoittelisivat 
suoraan muodollista tutkintoa. Menettelyihin osallistuminen on vapaaehtoista. Todistukset ovat 
samanlaisia (eli ne eivät eroa muodollisesta koulutuksesta saaduista todistuksista) tai samanar-
voisia (eli ne ovat erilaisia mutta niihin ei liity minkäänlaisia rajoituksia verrattuna todistuksiin, 
jotka on hankittu muodollisessa järjestelmässä, suhteessa hyödynnettävyyteen ja hyväksyt-
tävyyteen työmarkkinoilla). Tanskassa, Suomessa, Alankomaissa ja Sveitsissä validointioikeus on 
osa aikuisten oikeuksia päästä ammatilliseen koulutukseen tai hankkia ammattitutkinto, joten tie-
tyillä toimialoilla validointiin saattaa liittyä rajoituksia (B). Saksassa ja Itävallassa on otettu käyt-
töön yksittäisiä säädöksiä (C). Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole voimassa lainsäädäntöä, 
joka koskisi suoraan epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista (D).

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kuva.

Lainsäädäntöä ei ole,
tai sitä ei ole

tarkoitettu nimen-

Käytössä on
yksittäisiä
sääntely-
välineitä

Lakisääteinen
menettely ja

rajoitettu laillinen
oikeus validointiin

Lakisääteinen
menettely ja

rajoittamaton laillinen
oikeus validointiin

ISO-BRITANNIA

ITÄVALTA
SAKSA

SVEITSI
TANSKA
SUOMI

ALANKOMAAT
RANSKA
NORJA

A
B

C
D

Kuva 2: Keskeinen osatekijä “oikeudellinen perusta”
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D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)Kehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa



42

Virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Euroopan maita tarkasteltaessa käy selväksi, että mahdollisuuksia validointimenettelyiden 
luomiseen ja näiden menettelyiden sitomiseen hyödynnettäviin todistuksiin on löydettävissä 
pääasiassa niistä maista, joissa epävirallisen ja arkioppimisen validoinnille on olemassa oikeudel-
linen perusta. Lainsäädännön ja institutionalisuuden asteen välillä on vastavuoroinen suhde. 
Oikeudellista, avointa ja sitovaa sääntelyä syntyy silloin, kun yhteiskunnassa tunnustetaan am-
matillisen kokemuksen ja muun kuin virallisen oppimisen kautta hankitun osaamisen arvo ja sitä 
myös vaalitaan. Samalla sääntelyllä voidaan huomattavasti edistää arkioppimisen yhteiskunnal-
lista arvostusta ja vahvistaa käsitystä arkioppimisen ja virallisen oppimisen samanarvoisuudesta. 
Yksilön laillinen oikeus validointimenettelyyn, jollainen on jo olemassa monilla alueilla, validointiin 

liittyvien tehtävien (ohjaus, sertifiointi ja niin edelleen) sääntely ja yleensä laaja joukko erilaisia 

muodollisen järjestelmän vertailuprofiileja, joihin validoinnin tuloksia suhteutetaan, ovat kaikki 
huomionarvoisia piirteitä.

siirtymän viitekohtana Ranska

Ranskassa vuonna 2002 säädetty laki ”Loi de modernisation sociale” antaa oikeudellisen perustan 

sille, että jokaisella henkilöllä, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus palkallisesta, palkatto-

masta tai vapaaehtoistyöstä, on oikeus epävirallisen oppimisen validointiin ”Validation des acquis 

de l’expérience” (VAE) -menettelyn kautta. Tämä lainsäädäntöperusta on kauaskantoinen sikäli, 

että sillä turvataan oikeudellisesti yksilön oikeus osallistua validointimenettelyyn ja lisäksi ohjataan 

kaikkia muita validointiprosessiin liittyviä osatekijöitä. Sen avulla puututaan myös ohjaukseen sekä 

määritellään rahoitusmalli ja institutionaaliset vastuut. Menettely, joka on vapaaehtoinen, johtaa 

viralliseen sertifiointiin, joka vastaa peruskoulutusta ja perustuu laajaan joukkoon vertailuprofiileita. 

Kaikki kansallisessa tutkintorekisterissä (”Répertoire national des certifications professionnelles”, 

RNCP) mainitut tutkinnot ja muut yksittäisillä toimialoilla tunnustetut tutkinnot voidaan hankkia 

validoinnin kautta.

Lisäksi yksilön oikeus osallistua osaamisen arviointimenettelyihin (”Bilan de competences”), jotka 

eivät johda suoraan sertifiointiin, on kirjattu lakiin. Kattava lainsäädäntö, laillinen oikeus ja käy-

tännön täytäntöönpano sekä eri toiminta-alueilta (työstä, vapaaehtoistyöstä ja niin edelleen) han-

kittujen validointitulosten muodollinen asema kertovat kaikki siitä, että Ranskassa epävirallinen 

oppiminen, arkioppiminen ja ammatillinen kokemus tunnustetaan samanarvoisiksi.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
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Ranskassa ja Sveitsissä on luotu oikeudellinen perusta, joka antaa laillisen oikeuden epävirallisen 
ja arkioppimisen validointiin ja niiden rakenteiden lakisääteiseen ohjaukseen, joiden tarkoituk-
sena on helpottaa yksilöiden ryhtymistä validointiprosessiin. Oikeudellisen perustan ennakko-
edellytykset perustuvat osittain erityisiin kansallisiin piirteisiin, ja tämä on otettava huomioon, 
kun arvioidaan perustan siirrettävyyttä muihin maihin. Ranskassa ammatillista koulutusta hal-
linnoidaan suurimmalta osin keskitetysti, kun taas Sveitsin tapauksessa kantonien erityispiirteet 
on ehdottomasti otettava huomioon. Voidaan todeta, että viitekohtia siirtymien toteuttamiselle on 
löydettävissä sekä keskusjohtoisille valtioille että liittovaltioille.

Validoinnin oikeudellisen perustan osalta siirtymien viitekohdat voidaan tiivistää seuraavasti.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana sveitsi

Sveitsin laki ammatillisesta koulutuksesta (BBG) ja ammatillista koulutusta koskeva johtosääntö 

(BBV) antavat aikuisille, joilla on vähintään viiden vuoden ammatillinen kokemus (josta vähintään 

kolme vuotta hakija on toiminut siinä ammatissa, johon hän hakee tunnustusta, ja ainakin puolet 

ajasta hakija on todistetusti työskennellyt Sveitsissä), mahdollisuuden osoittaa oma ammattitaitonsa 

ja hankkia sille virallinen tunnustus validointiasiakirjan avulla (Salini 2014: 11). Lainsäädännössä on 

siis vahvistettu yksilön laillinen oikeus validointiin, ja tämän validoinnin tuloksena on virallinen oi-

keus (esimerkiksi koulutuksen lyhentyminen) tai tutkinto.

Sveitsin erityisestä liittovaltiorakenteesta johtuu, että validointimenettelyjä koskevien ratkaisujen 

ja toimintatapojen kehittäminen ja menettelyiden rahoituksesta päättäminen kuuluu kantoneille. 

Sveitsin liittovaltion koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava sihteeristö (SBFI) hy-

väksyy kantonien validointia koskevat menettelyt. Yhteisistä vähimmäisvaatimuksista (jotka toimivat 

samalla testauskriteereinä) määrätään SBFI:n oppaassa. Vaatimuksissa määrätään kustakin valido-

intivaiheesta vastaavien sidosryhmien tehtävistä, menettelyn etenemisestä ja menetelmistä, ohjauk-

sesta, tuesta ja laadunvarmistuksesta (ibid. 9).

Sveitsin ammatillisesta koulutuksesta vastaavien virastojen kokous (SBBK) on vastuussa validoinnin 

yleisestä koordinoinnista. Kantonien tiiviistä keskinäisestä koordinoinnista huolimatta menettelyn 

saatavuus ja tunnettuus vaihtelevat kantonista toiseen (ibid. 4). Tämän lisäksi menettely ei vielä 

koske kaikkia ammattiryhmiä, joten vertailuprofiilien määrä on toistaiseksi yhä rajallinen (ibid. 12).
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Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat
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1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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45

4.2 Menettelyt ja välineet

Arkioppimisen validoiminen edellyttää menettelyjä, jotka ovat joustavampia ja helpommin 
yksilöllisiin tarpeisiin sovitettavia kuin muodollisissa tutkintojärjestelmissä käytettävät menet-
telyt mutta joiden laatuvaatimukset ovat kuitenkin yhtä tiukat kuin muodollisessa järjestelmässä. 
Menettelyt on laadittava niin, että ne johtavat luotettaviin tuloksiin mutta eivät kuitenkaan vaadi 
liikaa kohderyhmältä. Viitekohdat maista, joissa on käytössä menettelyitä, jotka täyttävät nämä 
vaatimukset ja joista on saatu riittävää kokemusta, ovat hyvin kiinnostavia.

Nykyisten eurooppalaisten käytäntöjen yleisenä piirteenä on, että standardoidut validointime-
nettelyt ja -välineet, jotka on suunnattu sellaisille työntekijöille, joiden muodollinen koulutustaso 
on matala, ovat vaikutusalaltaan rajoitettuja (niitä sovelletaan esimerkiksi tietyillä alueilla tai 
tiettyihin ammattiryhmiin) (B). Joissain maissa on jo käytössä kokonaisvaltaisia menettelyjä, 
joiden laadintatavoissa on pyritty monin paikoin huomioimaan työmarkkinoiden tarpeet (A). 
(Tämä pätee erityisesti Alankomaihin.) Tällaisilla menettelyillä helpotetaan osaamisen arvioimista 
samanlaisilla muodollisilla tutkinnoilla (Suomi, Ranska, Norja) ja vaihtoehtoisilla koulutusmuo-
doilla. Joissain maissa on otettu käyttöön porrastettuja tutkintoja. Tällä tavoin helpotetaan sel-
laisten ryhmien pääsyä koulutukseen ja työelämään, jotka eivät ole tottuneita opiskeluun (Tanska, 
Alankomaat). Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytössä epäyhtenäisiä validointimenettelyitä, 
joihin sovelletaan asemansa vakiinnuttanutta laadunvarmistusjärjestelmää tutkintojen ja opinto-

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
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Figure 4: Core element “Procedures and instruments

DC BA
status of development from D (weak) to A (strong)

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaa

Kuva 4: Keskeinen osatekijä ”Menettelyt ja välineet”

Epäyhtenäisiä
menettelyitä ja 

välineitä, joita ei ole 
standardoitu, joiden 

laatua ei varmisteta ja 
jotka eivät ole sitovia

Epäyhtenäisiä 
menettelyitä, 
joiden laatu 
varmistetaan

Standardoituja 
menettelyitä ja 

välineitä, joiden laatu 
varmistetaan mutta 
joiden vaikutusala 

 rajoitettu

Lakisääteisiä ja 
sitovia menettelyitä, 

joiden vaatimukset on 
määritelty ja joihin 
sovelletaan laadun-

varmistusjärjestelmää

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

Kehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa
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pisteiden viitekehyksen puitteissa. Näin taataan menettelyiden integroituminen osaksi muodollista 
koulutusjärjestelmää (C). Sen ohella, että Saksassa on käytössä ulkopuolinen tutkintomenettely, 
joka avaa vaihtoehtoisen väylän ammatillisen peruskoulutuksen muodolliseen testaamiseen duaa-
lijärjestelmässä, maassa on niin ikään olemassa epäyhtenäinen joukko menettelyitä ja välineitä, 
joilla arki- ja epävirallista oppimista ei kyetä sitovasti tunnustamaan (D).

Virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Pitääksemme huomiomme muodollisesti matalasti koulutettujen työntekijöiden tarpeissa emme 
tässä tarkastele kaikkia niitä lukuisia näkökohtia, jotka yleensä on otettava huomioon validointi-
menettelyitä laadittaessa, vaan keskitymme seuraavassa etsimään siirtymämahdollisuuksia kol-
melta valikoidulta osa-alueelta.

 Tulosten sitovuus ja hyödynnettävyys: menettelyjen seurauksena epävirallisen ja arkioppimisen 
kautta hankittu osaaminen tunnustetaan sitovasti, mikä tarkoittaa sitä, että ne aukaisevat tien 
koulutuskursseille ja/tai työelämään

 Menettelyjen yksilöllistäminen: tavanomaisiin tutkinnonsuoritusmuotoihin (teorian ja tiedon 
 teksti- tai viestintäpohjaisiin testeihin) verrattuna menettelyt sisältävät vaihtoehtoisia mene-

telmiä ja laaditaan niin, että niissä huomioidaan arkioppimisen (työhön integroidun oppimisen) 
tilannesidonnainen luonne

 Validointimenettelyiden joustavuus ja portaittaisuus: menettelyillä helpotetaan osaamisen osoit-
tamista eri vaiheissa (ihannetapauksessa menettelyt rakentuvat toistensa varaan), ja näin ollen 
niissä voidaan ottaa joustavasti huomioon asianosaisten osapuolten voimavarat

Tulosten sitovuus ja hyödynnettävyys

Mitä muodollisempia koulutusjärjestelmät ovat, sitä vaikeampaa järjestelmissä on yleensä tun-
nustaa valtion sääntelemän koulutustarjonnan ulkopuolella hankittua osaamista. Ylä-Itävallan 
hanke ”Du kannst was!” tarjoaa kuitenkin esimerkin siitä, että ammatillisen kokemuksen kautta 
hankitun osaamisen välitön tunnustaminen voi toteutua myös tällaisessa järjestelmässä ja voi 
lisäksi olla verrattavissa suoraan muodollisen koulutusjärjestelmän tutkintovaatimuksiin tarjoa-
malla oppisopimuskoulutukseen perustuvan pätevyyden.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
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”Du kannst was!” -hankkeessa käyttöön otetussa lähestymistavassa validointimenettelyiden saata-
vuus yhdistyy oikeudellisesti luotettavaan perustaan ja houkuttelevaan mahdollisuuteen saada 
suoritettua tunnustettu ammattitutkinto myös siinä tapauksessa, että henkilö ei enää ole tottunut 
oppimaan. Vaikka Itävallassa valitulla menetelmällä pyritään saavuttamaan sama lopputulos kuin 
esimerkiksi Saksan ulkopuolisella tutkintomenettelyllä, sen lähtökohdat ovat erilaiset. Prosessi on 
yksilöllistetty eli se perustuu henkilön olemassa olevaan osaamiseen. Tunnustaminen tapahtuu 
menettelyn puitteissa eikä edellytä minkäänlaista lisäkoetta, kun taas Saksan ulkopuolisen tut-
kintomenettelyn tapauksessa epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittua osaamista pidetään 
vain hyväksymisen edellytyksenä eikä sitä tunnisteta johdonmukaisesti. Tutkinnon luokitteluun 
validoinnin tulosten perusteella ei ole aikomusta. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi Saksassa 
ulkopuoliseen tutkintomenettelyyn osallistuminen on vähäistä. 

Yksilöllistäminen

Suomen ja Ranskan käytännöt osoittavat, että osaamisen arvioinnin vaihtoehtoiset muodot voi-
daan sitoa muodollisen järjestelmän suoritusvaatimusten yhteyteen ja tunnustamismenettelyistä 
voidaan myöntää samantyyppisiä tutkintoja. Näissä maissa käytetyt validointimenettelyt johta-
vat usein tutkintoihin, jotka ovat tyypiltään samanlaisia kuin muodollisen koulutusjärjestelmän 
myöntämät tutkinnot.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana Itävalta

Ylä-Itävallassa on kehitetty menettely, jolla helpotetaan vähintään 22-vuotiaiden henkilöiden arki-

oppimisen kautta hankkiman osaamisen tosiasiallista tunnustamista. Hankkeessa ”Du kannst was! 

– ammatillisesti merkityksellisten oppimistulosten tunnustaminen” (joka on yhä käynnissä) validoin-

tia hakevat henkilöt käyvät läpi kuusivaiheisen menettelyn. Hakijat dokumentoivat hankkimaansa 

osaamista (esimerkiksi suositusten, todistusten, työvahvistusten ja/tai epävirallisen ja arkioppimisen 

kautta hankittua osaamista koskevien kuvausten avulla), annettu toimivaltainen elin (joka vastaa 

myös muodollisten tutkintojen myöntämisestä) arvioi tätä osaamista eri välineillä, kuten haastatte-

luilla tai työpaikalla tapahtuvalla havainnoinnilla, ja jos päätös on lopulta myönteinen, osaaminen 

sertifioidaan (tutkintomenettelyn osa 1). Puuttuva osaaminen hankitaan toisen mahdollisuuden 

antavalla menettelyllä, joka sisältää täydentävää koulutusta, ja tämän jälkeen tämä osaaminen 

testataan (tutkintomenettelyn osa 2). Tämä osaamisen täydentäminen voi tapahtua ammattikou-

lun kursseilla, epävirallista koulutusta tarjoavien tahojen kursseilla tai laajentamalla henkilön käy-

tännön kokemusta yrityksessä. Oikeudellisesti tämä väylä oppisopimustodistuksen hankkimiseen 

perustuu mahdollisuuteen suorittaa lopullinen oppisopimustutkinto kahdessa osassa (Itävallan laki 

ammatillisesta koulutuksesta, BAG, 23 artiklan 11 kohta). Ohjaus ja tuki ovat myös pakollisia. Tällä 

menettelyllä suoritettujen oppisopimuskoulutusten määrä on toistaiseksi suhteellisen pieni (72 tut-

kintoa on suoritettu joulukuun 2011 jälkeen, jolloin menettely otettiin käyttöön).
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Niissä maissa, joissa ei vielä ole oikeudellista perustaa vaihtoehtoisille tutkinnonsuoritus-
muodoille, suurena haasteena on saada valtion laitokset ja kaupan ja teollisuuden edustajat 
ymmärtämään, millaisia tämänhetkiset tarpeet ovat. Maissa, joissa on jo otettu tässä suhteessa 
huomattavia edistysaskelia, tällainen prosessi on pantu alulle ottamalla ammatillisen koulutuk-
sen ja työelämän sidosryhmät hyvissä ajoin mukaan yhteistyöhön. Kokemukset, joita on saatu 
haastatteluista, havainnoinnista ja työnäytteistä tutussa ympäristössä sekä portfoliotyöskentelystä 
(yhdessä asiaankuuluvan tuen ja ohjauksen kanssa), ovat olleet myönteisiä. Yksilöllistetyt menet-
telyt, joissa koulutus mukautetaan kunkin yksilön tarpeisiin ja jossa hyödynnetään laajaa joukkoa 

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana suomi

Suomessa on ollut vuodesta 2007 asti käytössä ”henkilökohtaistamiseksi” kutsuttu standardoitu 

menettely. Menettelyssä jokaisella hakijalla on oikeus yksilölliseen koulutus- ja tutkinnonsuoritus-

suunnitelmaan (myös validointiin), jonka avulla tavoitetutkinto voidaan suorittaa. Loppukokeisiin 

voi kuulua työpaikalla suoritettavia näyttökokeita. Kokeet voidaan räätälöidä hyvin yksilöllisesti ja 

ne voidaan suorittaa yhdellä kertaa tai moduuleissa useissa eri vaiheissa. Kokeita ei välttämättä tar-

vitse suorittaa lainkaan, mikäli todistuksen myöntämiseen vaadittavasta osaamisesta on saatavissa 

riittävää näyttöä. Näin ollen epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittu osaaminen tunnustetaan 

tosiasiallisesti. Suoritustapojen eroista huolimatta taitovaatimukset ovat kuitenkin samat. Tämä mer-

kitsee sitä, että todistukset ovat samaa tyyppiä. Menettelyyn on osallistunut runsaasti henkilöitä. 

Esimerkiksi vuonna 2012 myönnettiin yli 34 000 näyttötutkintotodistusta. Vertailutietona voidaan 

mainita, että samana vuonna koulupohjaisen ammattitutkinnon suorittaneita nuoria oli 36 500.

siirtymän viitekohtana Ranska

Ranskassa VAE-menettely (”Validation des acquis de l’expérience”) antaa henkilöille mahdollisuu-

den suorittaa tutkinnon (sen osan) osoittamalla osaamisensa, jonka he ovat hankkineet epäviral-

lisen ja arkioppimisen kautta. Tämä osatutkinto (eli yksittäisten opintopisteiden vahvistaminen) on 

suoritettava viidessä vuodessa. Henkilöt, jotka haluavat hyödyntää VAE-menettelyä, esittävät ha-

kemuksen sille erityisministeriölle, joka vastaa henkilöiden harjoittamasta ammatista, ja kokoavat 

tarvittavan dokumentaation, mikäli päätös on myönteinen. Dokumentaation läpikäynti, osaamisen 

validointi testien avulla ja (kouluttajista ja opettajista koostuvan) tutkintolautakunnan haastattelu 

toteutetaan kaikki akkreditoiduissa laitoksissa. Osaamisen arviointiprosessi on hieman erilainen niil-

lä henkilöillä, jotka tekevät hakemuksen työministeriöön. Hakijat laativat ensin asiakirjan, jossa he 

selostavat seikkaperäisesti omaa kokemustaan (”Dossier de synthèse de pratique professionnelle”). 

Seuraavaksi heitä havainnoidaan simuloidussa työtilanteessa ennen tutkintolautakunnan haastatte-

lua. Vuosittain tähän menettelyyn osallistuu noin 65 000 henkilöä ja menettelyn kautta myönnetään 

suunnilleen 30 000 tutkintoa, jotka vastaavat täysin muodollista tutkintoa.
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erilaisia tutkinnonsuoritusmuotoja, voidaan sovittaa yhteen muodollisen ammatillisen koulutuk-
sen vaatimusten ja suoritusvaatimusten kanssa. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan tilannetta esi-
merkiksi Ranskassa ja Suomessa. Myös Ylä-Itävallassa osaamisen arviointiin liittyy yksilöllisesti 
räätälöityä täydennyskoulutusta.

Joustavuus ja portaittaisuus

Monilla henkilöillä, joiden muodollinen koulutustaso on matala, muodollisen järjestelmän ”kaikki 
tai ei mitään” -logiikka osoittautuu ratkaisevaksi esteeksi koulutukselle. Portaittaiset tutkinnot, 
jotka suhteutetaan muodollisen ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin ja työmarkkinoiden vaa-
timuksiin, voivat auttaa tällaisia henkilöitä. Lähestymistavat, joiden avulla henkilö voi hankkia 
yksittäisen todistuksen tai useita todistuksia, jotka liittyvät systemaattisesti toisiinsa, sijoittuvat 
hierarkiassa muodollisen tutkinnon alle ja ovat hyväksyttäviä työmarkkinoilla, ovat näin ollen 
erittäin kiinnostavia. Tällaisia sertifiointijärjestelmiä on otettu käyttöön esimerkiksi Tanskassa 
ja Alankomaissa. Todistukset ovat osoitus arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validoinnin 
tuloksista ja näin ollen niitä voidaan suhteuttaa muodollisesta koulutusjärjestelmästä saatuihin 
tutkintoihin.

Molemmissa maissa lähestymistapa on kaksivaiheinen.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana Tanska

Tanskan ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on otettu käyttöön kaksi todistusta, joilla osaamis-

profiileja voidaan validoida ja joissa tutkinnon sisältö suhteutetaan muodolliseen koulutukseen ja 

muodollisiin tutkintoihin. ”Osaamisesta annettava todistus” on osoitus tiedoista, taidoista ja osaa-

misesta, jotka vastaavat määrättyjen koulutusmoduulien ja kurssien oppimistuloksia. ”Ohjelmasta 

annettava todistus” on osoitus tiedoista, taidoista ja osaamisesta, jotka vastaavat täysimääräisesti 

vertailukohtana olevan kurssin oppimistuloksia. Työmarkkinaosapuolet ovat tunnustaneet tämän 

osaamisesta ja ohjelmasta annettaviin todistuksiin perustuvan järjestelmän. Järjestelmällä tuetaan 

koulutuspolkujen yksilöllistä suunnittelua (muun muassa myöntämällä suoritusmerkintöjä yksittäi-

sistä moduuleista). Lisäksi osaamisesta annettavia todistuksia voidaan hyödyntää työmarkkinoilla.
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Validoinnin menettelyiden ja välineiden osalta siirtymien viitekohdat voidaan tiivistää seuraavasti.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana Alankomaat

Siinä missä Tanskassa menettelyn ensimmäinen vaihe, ”osaamisesta annettava todistus”, kytketään 

myös muodollisen koulutusjärjestelmän tiettyihin osiin, Alankomaissa käytössä olevan järjestelmän 

kaksi vaihetta on järjestetty toisin. EVC (”Erkenning verworven competenties”) johtaa validoituun 

portfolioon (”Ervaringsprofiel”), joka on riippumaton ja oikeudellisesti sitova asiakirja. Tätä asia-

kirjaa käytetään, kun annetaan ohjausta validointimahdollisuuksista tai henkilökohtaisen kehityksen 

vaiheista. Toisessa vaiheessa menettely johtaa ”Ervaringscertificaat”-todistukseen, jolla on viralli-

sen todistuksen asema ja joka sidotaan tiettyihin kansallisiin tutkintovaatimuksiin. Akkreditointi to-

teutetaan opintosuoritusten siirtona, joka voidaan suorittaa tutkinnon myöntävässä laitoksessa tai 

koulussa. Muodollisia tuloksia validoinnista myönnetään näin ollen kahdella eri tasolla. ”Ervarings-

profiel” on todistus, jolla kartoitetaan hakijan osaamisprofiili (ja joka vastaa Europassia tai Saksassa 

kehitettyä ProfilPASS-passia), kun taas ”Ervaringscertificaat” suhteutetaan kansallisiin tai alakohtai-

siin vaatimuksiin ja sitä kautta muodolliseen koulutusjärjestelmään. Järjestelmän selkeydellä voidaan 

varmistaa, että menettelyt ovat avoimia ja että niillä on työllisyysjärjestelmän hyväksyntä.
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Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Transfer reference 2

FINLAND

1.  Formal recognition of informal 
learning without additional final 
examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group reference) 
via individual training and 
examination planning

Transfer reference 1

DENMARK

1.  Two-stage certification system 
with reference to the formal 
education system

2.  Consideration of phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group reference) 

4.  Flexible usability for interested 
parties (certificate, individual 
training planning etc.)

Sources: own representation.

AA

Transfer reference 4

NETHERLANDS

1. Two-stage certification system 
for personal orientation with 
a high degree of labour market 
relevance and awareness

2.  Consideration of phases of 
validation

3.  Flexible connectivity 
opportunities for interested 
parties

Transfer reference 3

FRANCE

1.  Formal recognition of informal 
learning without additional 
final examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group 
reference) via alternative forms 
of competence assessment

AA

Transfer reference 5

AUSTRIA

1.  Formal recognition of informal 
learning without final 
examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group 
reference) via staged procedure

B

Figure 5: Core element “Procedures and instruments” – transfer references

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Kuva 5: Keskeinen osatekijä ”Menettelyt ja välineet” – siirtymien viitekohdat

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaa

AA

AAB 

 

Siirtymän viitekohta 5 

ITÄVALTA

Siirtymän viitekohta 4 

ALANKOMAAT

Siirtymän viitekohta 1 

TANSKA

Siirtymän viitekohta 3 

RANSKA

Siirtymän viitekohta 2 

SUOMI

1.  Arkioppimisen muodollinen 
     tunnustaminen ilman 
     ylimääräistä loppukoetta
2.  Menettelyn rakenne on 
     selkeästi jäsennelty ja vastaa 
     validoinnin vaiheita
3.  Menettely on kohdennettu 
     matalan osaamistason 
     työntekijöille (viitekohtana 
     oleva kohderyhmä) ja perustuu 
     siksi vaihtoehtoisiin osaamisen 
     arvioinnin muotoihin

1.  Kaksivaiheinen järjestelmä, 
     jolla edistetään henkilö-
     kohtaista suuntautumista ja
     joka tunnustetaan ja tunnetaan 
     hyvin työmarkkinoilla
2.  Validoinnin vaiheisiin on 
     kiinnitetty huomiota
3.  Asianosaiset osapuolet voivat 
     joustavasti hyödyntää menet-
     telyä eri yhteyksissä

1.   Arkioppimisen muodollinen 
     tunnustaminen ilman 
     ylimääräistä loppukoetta
2.  Menettelyn rakenne on 
     selkeästi jäsennelty ja vastaa 
      validoinnin vaiheita
3.  Menettely on kohdennettu 
     matalan osaamistason 
     työntekijöille (viitekohtana 
     oleva kohderyhmä) ja perustuu 
     näin yksilölliseen koulutuksen 
     ja tutkinnon suunnitteluun

1.  Arkioppimisen muodollinen  
    tunnustaminen ilman loppu- 
    koetta
2. Menettelyn rakenne on 
    selkeästi jäsennelty ja vastaa 
    validoinnin vaiheita
3. Menettely on kohdennettu 
    matalan osaamistason 
    työntekijöille (viitekohtana 
    oleva kohderyhmä) ja perustuu 
    siksi portaittaisuuteen

1.  Kaksivaiheinen sertifiointi-
     järjestelmä, jonka tulokset 
     suhteutetaan muodolliseen 
     koulutusjärjestelmään
2.  Validoinnin vaiheisiin on 
     kiinnitetty huomiota
3.  Menettely on kohdennettu 
     matalan osaamistason 
     työntekijöille (viitekohtana 
     oleva kohderyhmä)
4.  Asianosaiset osapuolet voivat 
     hyödyntää menettelyä joustavasti 
     (sertifiointi, yksilöllinen koulutus-
     suunnittelu ja niin edelleen)

Kehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa
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ISO-BRITANNIA
SAKSA ITÄVALTA ALANKOMAAT

SVEITSI
TANSKA
SUOMI

RANSKA
NORJA

A
B

C
D

4.3 Rahoitus

Maksuttomalla koulutuksella on monissa Euroopan maissa pitkät perinteet, ja tästä on hyötyä 
myös epävirallisen ja arkioppimisen validointijärjestelmien kannalta. Erityisiä rahoitusvälineitä 
ei aina edes tarvita. Kuitenkaan se, että varsinaisiin menettelyihin osallistumisesta syntyy vain 
hyvin pieniä kustannuksia, ei itsessään takaa menettelyiden laajamittaista käyttöä. Valmiste-
lutöistä, ohjauksesta ja koulutuksesta voi kaikista aiheutua välillisiä kustannuksia siinä määrin, 
että ne muodostavat merkittävän esteen menettelyihin osallistumiselle – erityisesti hakijoille, 
joiden muodollinen koulutustaso on matala. Pääasiassa yksityiseen rahoitukseen perustuvien 
osaamisen arviointien (erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa, D) ohella 
Euroopan maista löytyy myös esimerkkejä maksuttomasta validoinnista, joka pohjaa julkiseen 
rahoitukseen (A) tai yritysten ja julkisten viranomaisten rahoitukseen (B). Lisäksi on olemassa 
tilapäisiin tai alueellisiin rahoitusmalleihin perustuvia sekamuotoja (C). Useimmissa tutkimuk-
seen valituissa maissa on käytössä rahoitusmalli, joka perustuu valtaosin julkisiin varoihin.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Transfer reference 2

FINLAND

1.  Formal recognition of informal 
learning without additional final 
examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group reference) 
via individual training and 
examination planning

Transfer reference 1

DENMARK

1.  Two-stage certification system 
with reference to the formal 
education system

2.  Consideration of phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group reference) 

4.  Flexible usability for interested 
parties (certificate, individual 
training planning etc.)

Sources: own representation.

AA

Transfer reference 4

NETHERLANDS

1. Two-stage certification system 
for personal orientation with 
a high degree of labour market 
relevance and awareness

2.  Consideration of phases of 
validation

3.  Flexible connectivity 
opportunities for interested 
parties

Transfer reference 3

FRANCE

1.  Formal recognition of informal 
learning without additional 
final examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group 
reference) via alternative forms 
of competence assessment

AA

Transfer reference 5

AUSTRIA

1.  Formal recognition of informal 
learning without final 
examination

2.  Structured procedure with 
reference to the phases of 
validation

3.  Alignment to low-skilled 
workers (target group 
reference) via staged procedure

B

Figure 5: Core element “Procedures and instruments” – transfer references

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Kuva 6: Keskeinen osatekijä ”Validoinnin rahoitus”

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaaKehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa

Pääasiassa
yksityinen rahoitus

Tilapäisiä tai
alueellisia 

rahoitusmalleja

Validointimenettelyjen
rahoituksesta 
huolehtivat 

julkiset viranomaiset 
tai yritykset

Oikeus
pääosin julkiseen 

rahoitukseen

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana sveitsi

Sveitsissä liittohallituksen vahvistamissa suuntaviivoissa todetaan, että kaikilla hakijoilla, joilla on 

vähintään viiden vuoden ammatillinen kokemus mutta jotka eivät pysty osoittamaan ammatillista 

pätevyyttä, on oikeus siihen, että kantonit kattavat kaikki heidän kustannuksensa (mahdollisia lisä- 

taikka materiaalikustannuksia ei kuitenkaan kateta). Maksettavia kustannuksia ovat varsinaiseen 

menettelyyn liittyvät kustannukset, ohjauskustannukset ja mahdollisesti edellytettävän tukikoulu-

tuksen kustannukset (Salini 2014: 28). Kantonit vastaavat viime kädessä siitä, mitä kustannuksia 

katetaan ja mihin summaan saakka. Kuitenkin tällä hetkellä lähes kaikki kantonit noudattavat liit-

tohallituksen antamaa suositusta. Kantonien lainsäädännön erilaisuus merkitsee sitä, että lainsää-

dännön yksityiskohdissa on eroja.

siirtymän viitekohtana suomi

Suomessa on säädetty lakeja, joilla validointia hakeville turvataan validointiin hakeutumisen ja tut-

kintoon valmentaville kursseille osallistumisen maksuttomuus. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 

työministeriö kattavat validoinnin kustannukset (opetus- ja kulttuuriministeriö kattaa työssä käyvien 

validoinnin hakijoiden kustannukset ja työministeriö työttömien hakijoiden kustannukset). Yksit-

täisissä tapauksissa validointia hakevien henkilöiden on maksettava kustannuksista tietty osuus, 

esimerkiksi siinä tapauksessa, että he ovat töissä. Hakijoille voi myös aiheutua pieniä kiinteitä 

kustannuksia tietyissä tilanteissa. Vuodesta 2012 lähtien kaikkien validointia hakevien henkilöiden 

on pitänyt Suomessa maksaa 58 euron suuruinen summa menettelyn kustannusten kattamiseen 

heidän työtilanteestaan riippumatta. Jos hakija on työsuhteessa, työnantaja voi myös rahoittaa kou-

lutusmoduuleita.

Virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Kun tarkastellaan maita, joissa yksilöillä on oikeus saada validoinnin kustannukset katetuksi 
pääosin julkisella rahoituksella, käy ilmi, että validointimenettelyyn hakeutumisen maksuttomuus 
voi lisätä menettelyn houkuttelevuutta, erityisesti, kun on kyse henkilöistä, joiden muodollinen 
koulutustaso on matala. Mikäli taas validointi on rahoitettava yksityisesti, validoinnin hakijat ase-
tetaan epäsuotuisaan asemaan muodollisten koulutusväylien käyttäjiin nähden, sillä muodollinen 
koulutus on julkisesti rahoitettua tai siihen on saatavissa opintotukea.

Euroopassa on jo esimerkkejä rahoitusmalleista, joiden avulla validointimenettelyyn voidaan 
hakeutua maksuttomasti tai joissa validoinnin kustannukset on porrastettu asianmukaisesti. On 
syytä erityisesti korostaa, että useimmissa tapauksissa matalan osaamistason työttömille hen-
kilöille tai työntekijöille turvataan lailla oikeus rahoitukseen.
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Mikäli rahoitusjärjestelmää ei ole vielä luotu, apua voi olla Ranskan mallin mukaisesta validoin-
nin oikeudellisen aseman rinnastamisesta täydennyskoulutukseen. Eurooppalaisten viitekohtien 
perusteella voidaan myös erottaa toisistaan seuraavat vaihtoehdot.

 Validoinnin rahoituksen liittäminen olemassa olevien välineiden yhteyteen: Toisinaan validoinnin 
rahoitus on integroitu osaksi laajamittaisia rahoitusohjelmia. Kansallisella tasolla validointiin 
voidaan käyttää välineitä, joita hyödynnetään jo muissa yhteyksissä, esimerkiksi koulutus-
seteleitä.    

 Rahoitusmallien joustavuus: liittovaltioissa keskusjohtoisia ohjelmia voidaan täydentää hajaute-
tuilla välineillä ja rahoitusmahdollisuuksilla. Näin voidaan parantaa joustavuutta mahdollisten 
hakijoiden yksilöllisten elämän- ja työtilanteiden mukaan.

 Porrastettu kustannuksiin osallistuminen: porrastetulla osallistumismenettelyllä taataan se, että 
validointiin hakeutuvat ne henkilöt, jotka sitä todella tarvitsevat. Hakijat, joilla ei ole tuloja, 
eivät joudu maksamaan mitään muuta kuin kiinteän hallintomaksun. Työssä olevien hen-
kilöiden kustannusosuudet arvioidaan heidän tulojensa suuruuden mukaan. Maksettavaksi 
tulevat kustannukset voidaan myös sitoa menettelyn onnistumiseen siten, että toimivaltaisten 
elinten välittömät kustannukset katetaan jälkikäteisrahoituksella. 

 Yritysten kustannusosuudet: Yritykset osallistuvat validointien rahoitukseen Alankomaissa ja 
Ranskassa. Myös Ranskan mallin mukaisesta säädöksestä, jonka mukaan validointia hakeville 
työntekijöille tulee myöntää opintovapaata, voitaisiin käydä keskustelua muissa maissa. Jos 
yritykset esimerkiksi suorasanaisesti vaativat ja tukevat validointimenettelyjä, menettelyjä 
voitaisiin tukea välillisesti Alankomaiden mallin mukaan täydennyskoulutusrahastojen ja 

 toimialayhdistysten ohjelmien kautta.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtina Ranska ja Alankomaat

Useimmissa maissa määrätään myös yritysten osallistumisesta osaamisen validointiin. Esimerkiksi 

Ranskan täydennyskoulutusta koskevalla lailla säännellään validoinnin rahoitusta täydennyskou-

lutusrahastojen kautta ja mahdollisuutta työstä saatavaan opintovapaaseen. (Oikeudellisesti VAE-

validointiprosessi on osa ammatillista täydennyskoulutusta.)

Alankomaissa on tarjolla useita eri rahoitusmuotoja. EVC (”Erkenning verworven competenties”) on 

kaupallinen prosessi, joten sen toteutuksesta vastaavat palveluntarjoajat eivät voi käyttää julkisia 

varoja. Täydennyskoulutusrahastoja on kuitenkin niiden yritysten käytettävissä, joissa on alle 500 

työntekijää. Nämä rahastot on yleensä järjestetty toimialoittain ja joissain tapauksissa niitä tuetaan 

julkisella rahoituksella. Validointiprosessia käyttävät yritykset tai yksityishenkilöt voivat myös vähen-

tää validoinnin kustannuksia verotuksessa.
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Validoinnin rahoitusmallien osalta siirtymien viitekohdat voidaan tiivistää seuraavasti.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Transfer reference 2

SWITZERLAND

1.  Federal public financing (cantons)

2.  Free validation procedures for persons not in 
possession of a vocational qualification

3.  Free supplementary training measures, guidance 
and support

Transfer reference 1

FINLAND

1.  Public financing

2.  Graded contributions by participants towards the 
financing of validation procedures

3.  Free supplementary training measures, guidance 
and support

AA

Sources: own representation.

Figure 7: Core element “Financing of validation” – transfer references

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Kuva 7: Keskeinen osatekijä ”Validoinnin rahoitus” – siirtymän viitekohdat

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaaKehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa

AA

Siirtymän viitekohta 1 
SUOMI

1.  Julkinen rahoitus
2.  Validointimenettelyjen rahoituksen kustannus-
     osuudet on porrastettu hakijoiden mukaan
3.  Ilmaista lisäkoulutusta, ohjausta ja tukea

Siirtymän viitekohta 2 
SVEITSI

1.  Osavaltioiden (kantonien) julkinen rahoitus
2.  Validointimenettelyt ovat maksuttomia henkilöille, 
     joilla ei ole ammattitutkintoa
3.  Ilmaista lisäkoulutusta, ohjausta ja tukea

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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ISO-BRITANNIA
ITÄVALTA

SAKSA
TANSKA
NORJA

SVEITSI
SUOMI
RANSKA

ALANKOMAAT

A
B

C
D

DC BA

     4.4 Institutionalisointi

Kysymykset siitä, onko validointimenettelyt juurrutettu järjestelmiin vankasti ja kestävästi, mitkä 
organisaatiot tai laitokset ovat vastuussa validoinnista ja missä määrin validointimenettelyt ovat 
sitovia, ovat kaikki erittäin tärkeitä. Toteutuuko järjestelmässä oikeusturva? Tapahtuuko valtion 
ja yksityisen sektorin sidosryhmien välillä verkostoitumista? Onko validoinnilla yhteiskunnal-
linen hyväksyntä, eli hyväksytäänkö se myös akateemisen tutkimuksen ja poliittisen keskustelun 
ulkopuolella?

Kun tilannetta arvioidaan näiden näkökohtien valossa, todetaan, että validoinnin institutiona-
lisointi on edennyt eri Euroopan maissa eri vauhtia. Osassa tutkituista maista vastuualueet ovat 
selkeästi säänneltyjä mutta koulutuspalveluiden tarjoajien tai alueellisten viranomaisten toi-
mesta tapahtuva validointi on hajautettua (B). Ihannetapauksessa koulutusjärjestelmän sisäisten 
sääntelyelinten vastuulla on taata, että validoinnin sertifiointia koskevat tulokset ja muodolliset 
todistukset vastaavat toisiaan, ja tällä tavoin varmistaa validoinnin tunnettuus ja tunnustaminen 
(A). Vaikka Itävallassa ja Saksassa vastuualueita säännellään yksittäisten menettelyjen puitteissa, 
näissä maissa validoinnin tunnettuus ja tunnustus ovat riittämättömiä (C). Yhdistyneessä kunin-
gaskunnassa oppimistulosten tunnustamiseen sovelletaan tutkintojen ja opintosuoritusten siirron 
viitekehystä. Toteutukseen osallistuu kuitenkin sekalainen joukko ammatillisia koulutuslaitoksia, 
mikä vähentää järjestelmän avoimuutta (D).

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

No regulated areas 
of responsibility

Areas of responsibility
 discernible 

within the scope 
of individual 
procedures

Clear areas of 
responsibility with 

decentralised 
implementation 

and quality assurance

Regulated areas of 
responsibility 

via legal remit and/or 
accreditation and/or high 

degree of awareness 
and recognition

UNITED KINGDOM
AUSTRIA

GERMANY
DENMARK
NORWAY

SWITZERLAND
FINLAND
FRANCE

NETHERLANDS

A
B

C
D

Sources: own representation.

Figure 8: Core element “Institutionalisation”

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaaKehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa

Ei säänneltyjä
vastuualueita

Vastuualueet
on erotettu 
yksittäisissä 

menettelyissä
 

Selkeät vastuualueet,
toteutus ja 

laadunvarmistus
on hajautettu

Vastuualueita
säännellään lailla 

ja/tai ne perustuvat 
akkreditointiin ja/tai 

tunnettuuteen ja 
tunnustukseen



57

Virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Osassa Euroopan maista on jo selkeästi säänneltyjä vastuualueita, joiden avulla luodaan validointi-
menettelyiden institutionaalista perustaa ja tunnettuutta. Validointimenettelyiden ja niiden tulos-
ten tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä kaupassa ja teollisuudessa sekä työmarkkinoilla edistetään 
integroimalla sidosryhmiä, kuten valtiollisia ammatillista koulutusta koskevia toimijoita (valtion-
virastoja ja niin edelleen) ja yritysten tai yhdistysten edustajia ja eri toimialoja ja niin edelleen 
(esimerkiksi sellaisten järjestöjen kautta, jotka ovat mukana Sveitsin työelämässä).

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana sveitsi

Sveitsissä oppimistulosten validointi suoritetaan toimialojen ja sektorien, liittohallituksen ja kan-

tonien edustajien välisenä yhteistyönä, jossa kaikilla mukana olijoilla on omat selkeästi säännellyt 

vastuualueensa. Niin sanotut ”kansalliset työelämäjärjestöt” (OdA), joihin kuuluu pääosin entisiä 

työnantajajärjestöjä, laativat taitoprofiileita ja vähimmäisvaatimuksia yksittäisistä ammateista. Vali-

dointeja ei voida suorittaa ennen kuin nämä molemmat asiakirjat on laadittu tietystä ammatista. 

OdA-järjestöjen asiantuntijat (jotka ovat myös vastuussa säännellyn koulutuksen arvioinnista) ar-

vioivat myös hakijat ja heidän asiakirjansa (Salini 2014: 32). Heti sen jälkeen, kun liittohallitus, 

jota edustaa valtion koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava sihteeristö (SBFI), on 

hyväksynyt ammattia koskevan taitoprofiilin ja vähimmäisvaatimukset, vastuu validoinnista siirtyy 

kantoneille. Tähän vastuualueeseen kuuluu validointimenettelyn laatiminen (myös mukauttaminen 

kantonin omaan lainsäädäntöön) ja niin sanotun validointielimen perustaminen. Validointielin toi-

mii alueellisena yhteydenpitotahona kaikissa oppimistulosten validointia koskevissa asioissa ja on 

lisäksi vastuussa hakijoiden asiakirjojen läpikäynnistä.

Tiiviistä koordinoinnista huolimatta validointiin liittyy yhä työmarkkinoilla hyväksyttävyysongelmia. 

Validoinnin kautta hankittuja tutkintoja pidetään muodollisia tutkintoja huonompina. Tässä suh-

teessa tutkinnot eivät todellisuudessa vastaa toisiaan.

siirtymän viitekohtana Norja

Vaikka norjalaiselle järjestelmälle onkin ominaista julkisten elinten vahva valta-asema, validointi 

toteutetaan maan 19 hallintoalueella verkostoissa ja yhdessä koulutuslaitosten kanssa. Kansalli-

sella tasolla institutionaalinen vastuunjako on selkeä, sillä kaksi opetuksesta ja tutkimuksesta vas-

taavan ministeriön alaisuudessa toimivaa laitosta ovat vastuussa validointimenettelyjen yleisestä 

koordinoinnista. VOX (Norjan aikuiskoulutusinstituutti) on vastuussa validointiin sovellettavien 

lähestymistapojen koordinoinnista eri tasoilla, kun taas Norjan koulutusvirasto huolehtii muun 

muassa ammatillisen koulutuksen hallinnasta ja kehittämisestä. Tällä tavoin varmistetaan avoimuus 

ja laadunvarmistus yhtenäisten vaatimusten mukaisesti.
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Vastuualueiden oikeudellisesti sitova määrittely ja ammatilliseen koulutukseen liittyvien sidosryhmien 

integrointi ovat hyvin tärkeitä näkökohtia validointimenettelyiden institutionalisoinnin kannalta ja 
edesauttavat merkittävästi menettelyiden tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä.

Ammatti- ja toimialayhdistysten osallistumisella voidaan lisätä validoinnin tulosten hyväksyt-
tävyyttä yrityksissä, jotka ovat validoinnin ”isäntäorganisaatioita”, ja näin parantaa matalan 
osaamistason työntekijöiden motivaatiota hakeutua validointimenettelyyn. Muodollisen ammatil-
lisen koulutuksen puitteissa perustettuja tämänhetkisiä komiteoita, valtuustoja ja paneeleita tulisi 
hyödyntää valtion ja yksityisen sektorin sidosryhmien väliseen verkostoitumiseen.

Siirtymien viitekohdat voidaan tiivistää seuraavasti.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

No regulated areas 
of responsibility

Areas of responsibility
 discernible 

within the scope 
of individual 
procedures

Clear areas of 
responsibility with 

decentralised 
implementation 

and quality assurance

Regulated areas of 
responsibility 

via legal remit and/or 
accreditation and/or high 

degree of awareness 
and recognition

UNITED KINGDOM
AUSTRIA

GERMANY
DENMARK
NORWAY

SWITZERLAND
FINLAND
FRANCE

NETHERLANDS

A
B
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D

Sources: own representation.

Figure 8: Core element “Institutionalisation”

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

AB

Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat

D C B A
D AKehitysasteikossa kirjain  tarkoittaa heikkoa ja kirjain   vahvaaKehitysasteikossa kirjain D tarkoittaa heikkoa ja kirjain A vahvaa
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Sources: own representation.

Figure 8: Core element “Institutionalisation”

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Siirtymän viitekohta 2 

NORJA

1.   Alueelliset verkostot ja institutionaaliset vastuu-  
     alueet laadunvarmistukseen ja yleiseen koordi-
     nointiin
2.  Erityisvirasto (keskitetty) ja neuvoa-antavat 
     keskukset (alueelliset) vastaavat kaikista oppimis-
     tulosten validointiin liittyvistä seikoista (taataan 
     vastuussa olevien henkilöiden osaaminen)
3.  Menettelyä koskevien vastuualueiden selkeys

Siirtymän viitekohta 1 
SVEITSI

1.   Verkostoituminen toimijoiden välisessä 
      yhteistyössä ja yleinen koordinointi
2.   Erityisvirasto vastaa kaikista oppimistulosten 
      validointiin liittyvistä seikoista kantonissa 
      (taataan vastuussa olevien henkilöiden 
      osaaminen)
3.   Menettelyä koskevat vastuualueet perustuvat 
      lakiin
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Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.

4.5 Tuki

Jotta matalan osaamistason työntekijöille annetaan mahdollisuus saada ammatillista kehittymistä 
ja uranäkymiä koskevaa ohjausta, tukirakenteiden tulee olla helposti saavutettavissa. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että tiedotusta ja ohjausta on tarjolla joka puolella maata ja palvelut 
ovat helposti löydettävissä (ja saatavilla sekä sähköisesti että paikallistasolla).

Tämän vaatimuksen täyttymisessä on Euroopan maissa tällä hetkellä suurta vaihtelua. Saksassa 
tarjonta on heikkoa ja palveluiden tunnettuus on vähäistä (D). Toisissa maissa taas ohjaus- ja 
tukirakenteet ovat olemassa mutta niiden koordinointi ja ammattitaito on puutteellista (C). 
Ohjaustehtävät voidaan toteuttaa onnistuneesti koulutuspalveluiden tarjoajiin sidoksissa olevien 
ohjaus- ja tukielimien kautta (B) tai keskitettyjen palveluntarjoajista riippumattomien yhteys-
pisteiden kautta (A). Ensin mainitussa tapauksessa ohjauksen puolueettomuus on kuitenkin var-
mistettava siltä varalta, että toimintaan vaikuttavat ohjauspalveluiden tarjoajien omat taloudelliset 
edut.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin
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Sources: own representation.

Figure 10: Core element “Support structures”

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Siirtymän viitekohta 2

RANSKA

1.  Equivalence with formal qualifications, 
right to validation with or without certification

2.  Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for all qualifications listed 
in the National Register of Qualifications

4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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Kuva 3:  Keskeinen osatekijä ”oikeudellinen perusta” – siirtymien viitekohdat
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Virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Joissain maissa on jo olemassa runsaasti erilaisia tietolähteitä, jotka ovat saatavilla koko maassa 
paikallistasolla ja sähköisesti ja jotka on kohdennettu asiaankuuluvalle kohderyhmälle. Näissä 
palveluissa annetaan perehdytystä ja ohjausta ennen validoinnin alkua ja tuetaan validointia 
hakevia henkilöitä prosessin kaikissa vaiheissa. Joissain tapauksissa neuvojat ovat suorittaneet 
erityiskursseja (ammattimaisuus).

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana sveitsi

Sveitsissä validointia koskevaa ohjausta ja tukea on tarjolla yleisesti koko maassa. Tämä var-

mistetaan erityisesti niin sanottujen sisääntuloportaalien avulla. Ne ovat neuvontaa antavia elimiä, 

jotka tarjoavat muun muassa yleistä tietoa menettelystä ja muista koulutuspoluista (tavanomaisesta 

tai lyhennetystä koulutuksesta, suorasta pääsystä loppukokeisiin) ja tarkkaa tietoa yksittäisistä am-

mateista, sisäänpääsyvaatimuksista ja rahoituksesta sekä antavat tukea validointiprosessiin vaadit-

tavien asiakirjojen laadinnassa (Salini 2014: 31). Ohjausta menettelyn yksityiskohdissa tai menette-

lyn missä tahansa vaiheessa on mahdollista hakea kantonien virastoissa toimivilta koulutetuilta 

uraneuvojilta tai asiantuntijoilta. Kussakin kantonissa ohjauspalveluiden rakenteesta ja muodosta 

(ryhmien ja yksilöiden palveluista, joissain tapauksissa online-palveluista) päätetään itsenäisesti. 

Sveitsin ammatillisesta koulutuksesta vastaavien virastojen kokous (SBBK) on laatinut oppaan, jossa 

annetaan lukuisia pakollisia määräyksiä muun muassa sisääntuloportaalin keskeisestä sijainnista ja 

ohjausta antavien henkilöiden pätevyydestä (ibid. 31). Lisäpalveluita on myös tarjolla verkkopalve-

luina validointia mahdollisesti hakeville henkilöille ja asiantuntijayleisölle (ibid. 30).
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Laaja-alaiset alueelliset ja paikalliset ohjauspalvelut ja -verkostot voivat hämärtää käsitystä 
saatavilla olevista tukirakenteista sekä asianosaisten osapuolten että mukana olevien organisaa-
tioiden näkökulmasta. Parhaiten neuvontaan soveltuvat sellaiset laitokset, joilla on ensiksi 
jo entuudestaan vakiintunut koko maan laajuinen asema sekä paikallisella että alueellisella 
tasolla, jotka toiseksi pystyvät tarjoamaan asiantuntevaa ohjausta ja jotka kolmanneksi tarjoavat 
jo nykyisellään jatkuvaa neuvontaa. Neljänneksi neuvontaa antavien elimien verkostoituminen 
muiden neuvontaa antavien laitosten ja asiaan liittyvien organisaatioiden kanssa on myös tärkeää. 
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat muun muassa elimet, jotka tarjoavat neuvontaa siirtolaisille 
ja jotka voivat näin ollen toimia tärkeinä ohjauspisteinä, tai koulutuspalveluiden tarjoajat, jotka 
tarjoavat asianmukaisia täydennyskoulutuskursseja. Tällaisella verkostolla voitaisiin parantaa 
merkittävästi validointimahdollisuuksien tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä. Vuorovaikutteinen 
verkkopohjainen tiedotus, jollaista tarjotaan muun muassa Sveitsissä ja Ranskassa, on myös hyö-
dyllistä. Julkiset työhallintoelimet voisivat niin ikään olla keskeisessä roolissa ja havainnollistaa 
lakisääteisen vastuualueensa puitteissa validoinnin ja täydennyskoulutuksen tarjoamia mahdol-
lisuuksia matalan osaamistason työntekijöille, jotka ovat työttöminä tai joita uhkaa työttömyys, ja 
antaa taloudellista tukea validointimenettelyihin osallistumiseen.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

siirtymän viitekohtana suomi

Suomessa velvollisuus järjestää ohjaus- ja tukipalveluita ja huolehtia palveluiden saavutettavuudesta 

kuuluu validointipalveluiden ja lisäkoulutuspalveluiden tarjoajille. Jokaisen aikuiskoulutuslaitoksen 

tai ammattikoulun, joka tarjoaa tutkintoon liittyviä validointipalveluita, on kansallisen strategian 

mukaan kirjattava ylös ohjauksen muodot (ryhmien ja yksilöiden neuvonta, online-palvelu), tarvit-

tavat resurssit ja neuvonnan parissa työskentelevien henkilöiden osaaminen ja pätevyys (neuvojilla 

tulee olla opettajankoulutus ja heidän tulee toimittaa näyttöä muista määrätyistä todistuksista) ja 

annettava tämä kirjallinen luettelo tutkintolautakunnan arvioitavaksi. Tietty taho voidaan rekiste-

röidä validointielimeksi vasta, kun nämä vaatimukset on täytetty. Suomalaisen tapaustutkimuksen 

mukaan ohjauksessa painotetaan kuitenkin edelleen muodollisen tutkinnon hankintaa eikä niin-

kään yksilöllistä ammatin ja uran suunnittelua.

Työvoimatoimistoissa työttömille annetaan validointimahdollisuuksista tietoa ja ohjausta.

Käytössä on suuri valikoima erilaisia sähköisiä tietolähteitä (verkkosivustoja ja vuorovaikutteisia 

palveluita, kuten mahdollisuuksia verkkojutteluun asiantuntijoiden kanssa), joista on mahdollista 

hankkia tietoa tutkinnoista ja validointimenettelyistä.
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4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Tukipalveluiden osalta voidaan mainita seuraavat siirtymien viitekohdat.
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Sources: own representation.

Figure 8: Core element “Institutionalisation”

D C B A
Status of development from D (weak) to A (strong)

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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3.  Scope of application for all qualifications listed 
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4.  Nationwide regulation of practical implementation (VAE)

5.  Voluntary take-up in place

Siirtymän viitekohta 1

SVEITSI

1.  Effective equivalence with formal qualifications, 
individual and binding right to validation

2. Statutory regulation of all core elements

3.  Scope of application for a large number 
of qualifications

4.  Federal implementation (cantons)

5.  Voluntary take-up in place

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kaavio.
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Figure 8: Core element “Institutionalisation”
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Status of development from D (weak) to A (strong)

Siirtymän viitekohta 1 

SVEITSI

1.   Ohjausta tarjotaan koko maassa kasvotusten 
      sisääntuloportaaleissa
2.   Toiminta perustuu oppaaseen
3.   Runsaasti sähköistä tiedotusta (verkkosivustot)
4.   Tukipalvelut perustuvat lakiin

Siirtymän viitekohta 2 
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1.   Ohjausta tarjotaan koko maassa kasvotusten
2.   Ohjaus on ammattimaista
3.   Runsaasti sähköistä tiedotusta (verkkosivustot)
4.   Koulutuspalveluiden tarjoajat ovat velvollisia 
      järjestämään tukipalveluita

Transfer reference 2

FINLAND

1.  Nationwide face-to-face guidance provision

2.  Professionalism of guidance

3.  Broad electronic information provision (websites)

4.  Contractual duty of training providers to establish 
support provision

Transfer reference 1

SWITZERLAND

1.  Nationwide face-to-face guidance provision via 
entry portals

2.  Established guide function

3.  Broad electronic information provision (websites)

4.  Legal establishment of support provision

Sources: own representation.

Figure 11: Core element “Support structures” – transfer references
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4.6 Tiivistelmä maakohtaisista havainnoista

Tutkituista maista kootun yleiskatsauksen pohjalta voidaan vertailla keskeisten osatekijöiden 
kehitystä laatukriteereistä laaditun asteikon (D: heikko, A: vahva) mukaan.

4. Katsaus eri Euroopan maihin – virikkeitä ja näkökulmia siirtymiin

Kuva 1: Eurooppalainen vertailu

Lähteet: kirjoittajien itsensä laatima kuva.
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5. Suositukset
Ei voida väittää, etteikö validointia koskeviin kysymyksiin olisi kiinnitetty viime vuosikymmeninä 
riittävästi huomiota. Joissain maissa on jopa otettu käyttöön toimivia validointijärjestelmiä, kuten 
käsillä olevasta esitteestä käy ilmi. Toisissa maissa ohjelmien ja hankkeiden runsauden seurauk-
sena toiminta on jäänyt ennemminkin aiejulistusten tasolle eikä ole johtanut ammatillisen koulu-
tuspolitiikan käytännön täytäntöönpanoon. Usein on käynyt niin, että maahan on syntynyt hank-
keita vetävistä sidosryhmistä koostuvia yhteisöjä, joilla ei ole tosiasiallista yhteyttä ammatillista 
koulutusta säänteleviin instituutioihin. Ei voida sallia sitä, että tällaiset maat yksinkertaisesti vain 
jatkavat toimintaansa ”entiseen tapaan” laatimalla uusia tilapäisiä ohjelmia ja ei-sitovia hankkeita. 
Mikäli Euroopan unionin neuvoston antaman suosituksen mukaista lainsäädäntöä epävirallisen ja 
arkioppimisen kautta hankitun ammatillisen osaamisen validoinnista on tarkoitus luoda vuoteen 
2018 mennessä, koulutuspolitiikan saralla on otettava laadullisia kehitysaskeleita.

Näiden lakialoitteiden kiireellisyyttä korostavat yksilölliset ja yhteiskunnalliset ongelmatilanteet, 
väestökehityksen vaatimukset ja muodollisesti matalasti koulutettujen henkilöiden ilmaisemat 
toivomukset itsensä kehittämisestä. Tilanteessa, jossa on välttämätöntä parantaa suuren pako-
laisväestön integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, on niin ikään tärkeätä toteuttaa 
validointimenettelyitä, jotka soveltuvat yksilöllisen osaamisen luotettavaan määrittämiseen. 
Haasteena on täydentää pääasiallisia koulutusjärjestelmiä lisäämällä niiden yhteyteen tällaisia 
menettelyitä mutta samalla kuitenkin säilyttää ennallaan ensiksi mainittujen vaatimustaso.

5.1 Tutkimuksen luonteesta ja käytöstä

Julkaisussa ”The shift to learning outcomes” (Cedefop 2009b) reagoidaan ongelmatilanteisiin, 
joita esiintyy samankaltaisina (vähintään) joka puolella Eurooppaa. Ammattista koulutusta kos-
kevat politiikat ovat niin ikään valtioiden omalla vastuulla ja muotoutuvat kansallisten perinteiden 
puitteissa. Näin ollen analyysin ja poliittisen ohjauksen näkökulmasta suositellaan yleisiä lähesty-
mistapoja, joissa kuvataan yleisluonteisesti vaatimuksia, joita liittyy muun muassa validointime-
nettelyihin, mutta jotka ovat myös riittävän avoimia ongelmien erilaisille ratkaisuille kansallisella 
tasolla. Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat 
(Cedefop 2009a) vastaavat tätä tavoitetta. Vaikka tässä esitteessä arvioiduissa maakohtaisissa 
tutkimuksissa on sovellettu Cedefopin kehittämää menetelmällistä lähestymistapaa, sen monita-
hoisuutta on supistettu keskittymällä viiteen keskeiseen osatekijään. Yhdessä kussakin tapauk-
sessa määriteltyjen laatukriteerien kanssa nämä osatekijät ovat osoittaneet käyttökelpoisuutensa, 
sillä niiden avulla on voitu tunnistaa alueita, joilla on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, ja kyetty 
kohdentamaan mahdollisia ratkaisuja. Kun otetaan huomioon erityiset kansalliset ominaispiirteet, 
tämä operationalisointikehys voi osoittautua arvokkaaksi keskipitkän aikavälin työkaluksi niin 
vallitsevan tilanteen teoreettisen analyysin kuin myös suositusten laadinnan kannalta.

Toimivan epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisjärjestelmän pitää näin ollen sisältää lukui-
sia olennaisia osatekijöitä, joilla voidaan varmistaa järjestelmän hyödynnettävyys ja tulosten tark-
kuus sekä edistää järjestelmän tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä sen asianomaisen kohderyhmän 

5. Suositukset
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parissa. Huomiota on kiinnitettävä läpinäkyvään oikeudelliseen perustaan, menettelyihin ja väli-

neisiin, jotka lisäävät laatua ja ovat sidoksissa kohderyhmään, rahoitukseen, jolla avataan ovia 
erityisesti epäsuotuisassa asemassa oleville kohderyhmille, institutionalisointiin, jonka tärkeänä 
tehtävänä on varmistaa määriteltyjen oppimistulosten hyväksyminen ja tunnustaminen, ja vali-
dointia hakevien ohjaukseen ja tukeen.

Esitetty kehikko on tarkoitettu analyyttiseksi työkaluksi, jonka avulla voidaan ohjata epävirallisen 
ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointia koskevia toimintapolitiikkoja. Kehikko 
tukee nykyisten kansallisten validointikäytäntöjen analysoinnissa, jossa pyritään tunnistamaan 
hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia siirtää niitä toisiin Euroopan valtioihin. On suositeltavaa, 
että koulutusalan sidosryhmät ja koulutuspolitiikan laatijat ryhtyvät seuraaviin toimenpiteisiin 
kansallisen validointijärjestelmän (jatkuvan) kehityksen strategian laatimiseksi.

1.  Maan omaa validointijärjestelmää analysoidaan. Sitä kuvataan viiden keskeisen osatekijän 
pohjalta. Saavutettua kehitysastetta arvioidaan neliportaisella asteikolla kehitystavoitteiden 
määrittelemiseksi.

2.  Prosessissa otetaan huomioon ammatillista koulutusjärjestelmää koskevat yleiset lähtökohdat. 

Näihin kuuluvat erityisesti seuraavat seikat.

 Ammatillisen koulutuksen muodollisuuden aste: Miten ja millä valtiollisen toiminnan tasolla 
ammatillinen koulutus on vakiinnutettu osaksi oikeudellista järjestelmää? Mitä seurauksia 
tästä on validointien sääntelyn kannalta? Tulisiko validoinneilla olla ensisijaisesti selkeä 
suhde olemassa oleviin ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin, vai pitäisikö ennemminkin 
keskittyä yksilöllisiin osaamisen arviointeihin (järjestelmissä, joissa sääntelyn taso on 
matala)? Mitä seurauksia näillä valinnoilla on menettelyjen asianmukaisen kohdentamisen 
ja validointijärjestelmän avoimuuden kannalta?

 Osaamisen arviointivälineiden ja avoimuutta lisäävien välineiden käyttötilanne: Mihin jo 
käytössä oleviin menettelyihin voidaan hahmotella yhteyksiä koulutusjärjestelmän eri 
osa-alueilla, lainsäädännön ulkopuolella tai alueellisella tasolla ja niin edelleen? Millainen 
asema kansallisella tutkintojen viitekehyksellä, opintosuoritusten siirtojärjestelmillä ja 
muilla avoimuutta lisäävillä välineillä on kansallisissa käytännöissä? Millainen asema näillä 
välineillä voisi olla yhtenäisessä validointistrategiassa?

 Muodollisen ammatillisen koulutuksen osaamissuuntautuneisuus: Missä määrin muodol-
lisen järjestelmän ammatillisen koulutuksen kurssit rakentuvat jo tavalla, joka painottaa 
oppimistuloksia, eli voidaanko löytää yhteyksiä oppimistulosten kuvauksen ja osaamiseen 
suuntautuneiden tutkinnonsuoritusprosessien välille, kun validointeja suoritetaan?

 Hyväksyntä: Mitkä sidosryhmät näkevät validoinnin mahdollisuudet ja mitkä sidosryhmät 
näkevät pääasiassa sen riskit (esimerkiksi vaatimusten höllentäminen, selkeyden puute, 
resurssien runsas käyttö)? Mitä seurauksia tästä on kansallisen validointijärjestelmän 

 kehittämiselle?

5. Suositukset
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3.  Valitaan asianmukaiset siirtymien viitekohdat, eli määritellään ne maat, joissa ammatillinen 
koulutusjärjestelmä on riittävän samankaltainen maan oman järjestelmän kanssa ja joissa 
validointikäytännöt ovat kehittyneempiä. Jos tässä esitteessä esitellyt maakohtaiset esimerkit 
eivät vaikuta siirrettäviltä, sillä ne eivät muistuta tarpeeksi tietyn maan omaa ammatillista 
koulutusjärjestelmää, empiiristä aineistoa laajennetaan ottamalla huomioon muita esimerkkejä 
maista, jotka voivat toimia siirtymien viitekohtina.

4.  Laaditaan siirtymien toteuttamisessa käytettävät lähestymistavat. Tässä prosessissa kiin-
nitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin aiemmin suoritettujen analyysien perusteella.

 Mitä puutteita oli tarkoitus korjata, kun validointijärjestelmää oltiin luomassa viitemaahan 
tai -maihin, ja mitkä puutteista pystyttiin todella korjaamaan?

 Mihin erityistoimenpiteisiin ryhdyttiin (lainsäädännön luominen, organisaatiorakenteiden 
synnyttäminen, resurssien hankkiminen ja niin edelleen)?

 Mitä esteitä piti ylittää tässä yhteydessä? 
 Mitä sidosryhmiä prosessiin osallistui?
 Mitä täytäntöönpanostrategioita valittiin? 
 Mitä toivottuja ja odottamattomia vaikutuksia ilmeni?
 Mitkä järjestelmien erot saattavat viitata tarpeeseen mukauttaa viitekohtana olevassa 

maassa kokeiltua lähestymistapaa?

Kehitettäessä eurooppalaisten esimerkkien pohjalta kansallista lähestymistapaa validointiin voi 
olla hyödyllistä harkita useampaa kuin yhtä mahdollista siirtymän viitekohtaa erilaajuisten vaih-
toehtojen määrittämiseksi. Sen jälkeen vuoropuhelu koulutusjärjestelmän, kaupan ja teollisuuden 
sekä muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa voi selventää käsitystä siitä, mikä vaihto-
ehdoista antaa järjestelmässä mahdollisuuden kestävään ratkaisuun.

Kokemusten siirtäminen muista maista uuteen koulutuspoliittiseen ja organisatoriseen yhteyteen 
ei ole helppo tehtävä. Viimeaikaiset keskustelut mahdollisuuksista siirtää osia ammatillisen kou-
lutuksen duaalijärjestelmistä muihin maihin ovat muistuttaneet meitä siitä, miten vaikeaa järjes-
telmien vieminen yhdestä paikasta toiseen paikkaan voi toisinaan olla, erityisesti koulutuksen 
alalla. Jokaisen, joka haluaa hyödyntää eurooppalaisten naapuriensa hyviä käytäntöjä koulutus-
poliittisissa uudistuksissa, on kuunneltava tarkasti ”hienovaraisia eroja”, joita aina on olemassa, 
jopa silloinkin, kun koulutusjärjestelmissä on huomattavaa samankaltaisuutta.

5.2 järjestelmien erot

Validointijärjestelmien käyttöönottoon liittyvien haasteiden luonne vaihtelee koulutusjärjes-
telmästä toiseen.
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Maissa, joissa ei vielä ole käytössä selkeästi jäsenneltyjä validointijärjestelmiä, on syytä keskit-
tyä kehittämään sertifiointeja, jotka ovat samantyyppisiä tai samanarvoisia kuin muodollisesta 
ammatillisesta koulutusjärjestelmästä saatavat sertifioinnit. Tämä edellyttää sääntelytoimia, jotta 
tunnustetulle ammatilliselle koulutukselle asetetut vaatimukset täyttyvät. Todistusten markkina-
arvon näkökulmasta tässä yhteydessä painotetaan määrättyjen vaatimusten mukaan työllisty-
vyystaitojen kartoittamista eikä yksilöllisten oppimispolkujen selvittämistä (Cedefop 2009 a: 21). 
Menettelyiden laadunvarmistus on tässä suhteessa korvaamaton ennakkoedellytys. Todistusten 
vastaavuutta muodollisen järjestelmän todistuksiin nähden ei voida määrätä säännöillä. Vastaa-
vuuden toteutuminen edellyttää koulutus- ja työllisyysjärjestelmien sidosryhmiltä vankkaa luot-
tamusta validointiin ja menettelyiden luotettavuuteen.

Joissain Euroopan maissa käytäntöön suuntautunut ammatillinen koulutus on hyvin vähän stan-
dardoitua ja sen muodollinen asema on heikko. Sitä pidetään akateemista koulutusta alempi-
arvoisena. Tilanteessa, jossa työllisyysjärjestelmässä tunnustettuja standardoituja todistuksia ei 
ole olemassa, yritykset rekrytoivat ammatillisesti koulutettua ammattitaitoista työvoimaa viime 
kädessä osaamisen arviointien perusteella, ja arviointien kattavuus ja luotettavuus vaihtelevat. 
Monissa maissa eurooppalaiset aloitteet, joilla pyritään edistämään epävirallisen ja arkioppimisen 
kansallista validointia, näyttäisivät tarjoavan mahdollisuuden ammatillisen koulutuksen systema-
tisointiin ja laadun ja avoimuuden yleiseen parantamiseen. Sama pätee maihin, joissa ammatil-
linen koulutus perustuu markkinasuuntautuneeseen järjestelmään, jossa yrityskoulutuksen ja 
erilaisten kurssivaihtoehtojen rinnakkaisuus johtaa hyvin epäyhtenäiseen todistusjärjestelmään.

Tilanne on erilainen niissä maissa, joissa ammatillisen koulutuksen duaalijärjestelmä on perin-
teinen kansallinen normi. Tällaisissa valtioissa ammattien hierarkia määrittää koulutettujen 
työntekijöiden työnjaon ja heidän on jatkuvasti mukauduttava työn järjestämiseen liittyviin tai 
teknisiin muutoksiin uusien ja uudelleen säänneltyjen ammattien kautta. Pelkona on, että erilaiset 
ammattitaidon dokumentointi- ja sertifiointimenettelyt, jotka ovat lisäksi joustavasti sidoksissa 
ammattikunnan osaamistasoa alempiin taitoluokitteluihin, voivat johtaa nykyisistä vaatimuksista 
tinkimiseen. Tästä syystä Saksan tai Itävallan kaltaisissa maissa kaikki yritykset luoda vastaavia 
näyttömenettelyitä ammattitaidon osoittamiseen ammatillisen koulutusjärjestelmän muodollisten 
tutkintojen rinnalle ovat toistaiseksi epäonnistuneet. Vaikka ulkopuolinen tutkintomenettely tar-
joaakin vaihtoehtoisen väylän ammattitutkintoon, suurin osa menettelyyn hakeutuvista on hen-
kilöitä, jotka ovat osallistuneet epävirallisille koulutuskursseille ja koulupohjaiseen koulutukseen, 
ja vain muutamat henkilöt ilmoittautuvat menettelyyn itsenäisesti henkilöinä, joiden muodollinen 
koulutustaso on matala. Jotta viimeksi mainittu ryhmä pääsisi käyttämään tätä välinettä laajem-
min, menettelyyn ja menettelyn oikeudelliseen perustaan olisi tehtävä useita muutoksia. Tärkein 
muutos koskisi menettelyyn pääsyä koskevaa lainsäädäntöä. Nykyisessä lainsäädännössä tode-
taan, että menettelyyn pääsevät vain sellaiset hakijat, jotka ovat ”työskennelleet siinä ammatissa, 
josta he haluavat suorittaa tutkinnon, vähintään puolitoista kertaa peruskoulutuksen virallista 
kestoa pidempään”, tai erityistapauksissa hakijat, jotka voivat esittää riittävät todistusasiakirjat 
epävirallisesta koulutuksesta. Nämä vaatimukset ovat hyvin tiukat ja rajoittavat tarpeettomasti 
menettelyyn pääsyä.
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Monilla henkilöillä, joiden muodollinen koulutustaso on matala, on takanaan katkonainen työhis-
toria, ja erityisesti siirtolaisilla on vaikeuksia esittää näyttöä osaamisestaan siitä huolimatta, että 
heillä on riittävä ammattitaito. Tutkintomenettelyyn pääsyä hankaloittavia esteitä olisi näin ollen 
karsittava. Itävallassa, jossa menettelyihin kohdistuu samankaltaisia varauksia, esteitä on pyritty 
lieventämään kehittämällä uusia muotoja osaamisen osoittamiseen vaiheittaisessa prosessissa, 
joka on synnytetty yhteistyömenettelyssä, johon valtio, työmarkkinaosapuolet ja toimivaltaiset 
elimet ovat osallistuneet. Tämän prosessin lähtölaukauksena oli vakava pula koulutetuista 
työntekijöistä.

Eräissä maissa validointia koskevat suositukset keskittyivät vielä muutamia vuosia sitten 
lainsäädännön ulkopuolisen toiminnan tasoille yksinkertaisesti siksi, että lainsäädännöstä ei 
löytynyt oikeastaan minkäänlaisia lähtökohtia validoinnin täytäntöönpanolle. Tämä tilanne on 
muuttunut – syynä tähän ei tosin ole se, että kysymyksistä, jotka liittyvät validointiin muodol-
lisessa koulutusjärjestelmässä, on tullut suosittuja, vaan muut syyt ovat tehneet muodollisen 
ammatillisen koulutuksen avaamispyrkimyksistä ajankohtaisia. Tällä tavoin Saksan, Itävallan ja 
Sveitsin duaalijärjestelmissä ammatillinen koulutus on kehittynyt yhdenmukaisen osaamissuun-
tautuneen koulutuksen edelläkävijäksi. Tarkoitus on pyrkiä siihen, että uusiin tai uudelleen sään-
neltyihin ammatteihin liittyvässä koulutuksessa keskitytään niin sanotusti kokonaisvaltaisiin 
työllistymistaitoihin eikä niinkään koetilanteissa osattavien tietojen hankintaan. Tämä edellyttää 
koulutuksen sekä väli- ja loppukokeiden kehittämistä. Panosorientoituneet vaatimukset, joilla 
tarkoitetaan sitä, että muodollisten koulutuskurssien suorituksilla taataan oppimistulosten laatu, 
menettävät yhä useammin merkitystään oppimistuloksiin orientoituneisiin vaatimuksiin nähden. 
Tällainen kehitys kohti ammatillisen koulutuksen entistä vahvempaa osaamissuuntautuneisuutta 
luo mahdollisuuksia tunnistaa ja hyödyntää niitä alueita, jotka voivat olla päällekkäisiä epä-
virallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validoinnin kanssa, mikäli koulutuksen 
rakenteita ollaan jäsentämässä uudelleen. Sikäli kuin tällaisia osaamissuuntautuneita opinto-
ohjelmia ja tutkintomenettelyitä on jo käytössä, uran vaihtajien ja sellaisten tutkintomenettelyyn 
hakevien henkilöiden, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet muodolliseen koulutukseen kuuluvia 
kursseja, tai siirtolaisten, joilla ei ole tunnustettua tutkintoa, ei tarvitsisi tällöin ensi alkuun hank-
kia koetilanteissa tarvittavaa tietoa osoitukseksi niistä tarvittavista työllistymistaidoista, joita 
heillä ehkä aiemmin on ollut. He eivät enää epäonnistuisi opinnoissaan siksi, että heidän kykynsä 
eivät ole sellaisia, että he pystyisivät selviytymään perinteisistä muodollisista koemenettelyistä. 
He voisivat työskennellä ammatissa, jos he pystyvät osoittamaan, että heillä on asianmukaiset ja 
tosiasiallisesti tarvittavat työllistymistaidot.

5.3 sidosryhmät ja vastuualueet

Epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointimenetelmiin voidaan 
suhtautua kielteisesti erityisesti niissä tapauksissa, joissa menettelyiden tuloksia ei ole sidottu 
ammatillisen koulutuksen vertailuvaatimuksiin ja joissa nämä menettelyt toteutetaan ammatti-
koulutuksen ja työmarkkinoiden keskeisten instituutioiden ulkopuolella. Jos menettelyjä toteu-
tetaan pääasiassa yksittäisten koulutuslaitosten tai sidosryhmien hankkeissa ilman mitään ylei-
sesti määriteltyjä menettelyä koskevia määräyksiä, menettelyt joutuvat marginaaliseen asemaan 
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sekä sisältönsä että institutionaalisen asemansa osalta. Validointimenettelyiden kiinteä institu-
tionalisointi on olennainen ennakkoedellytys sille, että todistukset saavat yleisen hyväksynnän. 
Erityisesti tästä syystä vastuualueiden sääntelyn tulisi tapahtua siten, että vältytään synnyt-
tämästä rinnakkaisia rakenteita ja validointimenettelyt toteutetaan organisaatioissa ja laitoksissa, 
jotka ovat myös vastuussa menettelyiden vertailukohtana olevista tutkinnoista muodollisessa 
järjestelmässä. Tällä tavoin ei ainoastaan edistetä avoimuutta ja ehkäistä pirstaloitumista vaan 
näin vahvistetaan myös laatuvaatimusten yhtenäisyyttä koko järjestelmässä ja annetaan vahva 
viesti siitä, että validointimenettelystä hankitut todistukset vastaavat muodollisia todistuksia.

Maissa, joissa validoinnin tunnettuus ja institutionaalinen perusta ovat heikkoja ja joissa validoin-
nille ei ole saatavilla rahoitusta, tunnustamisen osaamiskeskusten (validointikeskusten) kehit-
täminen voisi tarjota lupaavia pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymiä. Maakohtaisissa tutkimuk-
sissa tästä on lukuisia esimerkkejä. Norjassa ja Sveitsissä validointimenettelyjen toteutuksen 
ja yleisen koordinoinnin vastuualueet ovat selkeästi säänneltyjä. Norjassa tämä tehtävä kuuluu 
keskitetyille aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen elimille, joita ovat VOX (Norjan 
aikuiskoulutusinstituutti) ja Norjan koulutusvirasto. Sveitsissä oppimistulosten validointiin osal-
listuu toimialojen ja sektorien, liittohallituksen ja kantonien edustajia, ja näillä kaikilla tahoilla on 
omat selkeästi säännellyt vastuualueensa. Sveitsin ammatillisesta koulutuksesta vastaavien viras-
tojen kokous (SBBK) on vastuussa kantoneissa toteutettavan toiminnan yleisestä koordinoinnista. 
Näillä keinoin taataan suurelta osin lähestymistapojen yhtenäisyys ja avoimuus näissä maissa. 
Validointikeskuksiin voitaisiin keskittää tunnustamisprosessien kaikki eri muodot. Vastuualuei-
den keskittäminen saman katon alle toisi ohjaustyöhön synergiaetuja ja antaisi mahdollisuuksia 
neuvonta- ja validointitoiminnan ammattimaistumiseen.

Kansalliset työhallintoelimet voivat olla keskeisiä toimijoita, ja yksi niiden ydintehtävistä onkin 
tehdä osaamisen arviointeja työttömien henkilöiden työhönsijoittumismahdollisuuksien paran-
tamiseksi. Näissä elimissä profilointiin ja työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamiseen 
suhtaudutaan ammattimaisesti, ja näiden toimintojen yhteydessä elimissä kerätään valtava joukko 
yksilöllistä tietoaineistoa, joka on merkityksellistä validointien kannalta. Tämän lisäksi kyseisten 
elinten käytettävissä on tarvittavia ohjausrakenteita ja rahoitusmahdollisuuksia.

Viime kädessä validointijärjestelmät voivat toimia vain, jos kaikkien asiaankuuluvien sidos-
ryhmien osallistuminen taataan. Tässä yhteydessä voi olla hyvä ottaa huomioon työmarkkina-
osapuolten sekä yksityisten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen etuja. Jos tällaiset tahot saadaan 
vakuuttuneiksi validoinnin hyödyistä, ne voivat edesauttaa merkittävästi validointimenettelyiden 
toteutumista toimimalla asian puolestapuhujina.

5.4 Menettelyjen saatavuus

Jos epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen validointimenettelyiden halutaan 
olevan tehokkaita, ei vielä riitä, että validoinnin todistukset vastaavat muodollisen ammatillisen 
koulutuksen todistuksia ja että menettelyt on juurrutettu vankasti ammatillisen koulutuksen tai 
työmarkkinoiden keskeisiin instituutioihin. Menettelyihin on myös hakeuduttava. On olemassa 
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maakohtaisia esimerkkejä siitä, että vaikka validoinnin edellyttämä infrastruktuuri on luotu joka 
puolelle maata tai tietyille yksittäisille alueille, näiden menettelyiden kysyntä validointia mahdol-
lisesti hakevien henkilöiden ja erityisesti sellaisten henkilöiden, joiden muodollinen koulutus-
taso on matala, parissa on ollut odotettua vähäisempää. Syyt voivat liittyä nykyiseen työmark-
kinatilanteeseen yksittäisissä maissa. Osassa maista asiantuntijat ovat sitä mieltä, että korkea 
työttömyysaste, erityisesti muodollisesti hyvin koulutettujen keskuudessa, johtaa tilanteeseen, 
jossa validointivälineet eivät ole työmarkkina- ja koulutuspoliittisen huomion keskiössä eikä niitä 
aktiivisesti tuoda esiin.

Tämän esitteen pohjana olevan tutkimuksen maaraportit sisältävät lukuisia merkkejä siitä, että 
tietyt tekijät rajoittavat osaamisen validointiin kohdistuvaa kysyntää. Ranskan raportin laatinut 
asiantuntija luettelee monia esteitä, jotka selittävät sitä, miksi menettelyiden kysyntä on vähäistä 
muodollisesti matalasti koulutettujen työntekijöiden parissa siitä huolimatta, että menettelyiden 
oikeudellinen kehys on laajentunut maassa tehokkaasti. Tällaisia esteitä ovat muun muassa ra-
hoituksen myöntämismenettelyn monimutkaisuus, menettelyjen kohdentaminen henkilöille, 
jotka ovat olleet pitkään yhdessä ammatissa, eikä henkilöille, joiden työura on pirstaleinen, ja 
selkeyden puute, joka johtuu eri validointimahdollisuuksien rinnakkaisuudesta. Kyselytutkimuk-
sesta, joka teetettiin Ranskan VAE-menettelystä poisjättäytyneille (162 hengen otos), käy ilmi, että 
pääsyy prosessista luopumiselle oli yksilöllisen ohjauksen ja tuen vähäisyys ja siten riittämätön 
valmistautuminen menettelyyn kuuluvaan haastatteluun (Bernaud 2014: 29). Tärkeä osatekijä on 
myös arvioinnissa käytettävä menetelmä. Ranskan portfoliotyöskentelyn tapauksessa henkilöiden 
on dokumentoitava omat oppimistuloksensa kirjallisesti pitkään asiakirjaan. Tämä voi muodos-
tua esteeksi erityisesti matalan osaamistason työntekijöille. Toisissa maissa arviointi toteutetaan 
samanlaisella kokeella kuin kurssimuotoisessa opiskelussa. Yksi vaihtoehto olisi käyttää arvioin-
nissa simulaatioita, jolloin arviointiympäristö olisi paljon helpommin mukautettava tai yksilöl-
listettävä. Tämä vaihtoehto vaatii kuitenkin runsaasti resursseja ja edellyttää, että muutamme 
tapaamme määritellä ja arvioida oppimistuloksia.

Myös Alankomaista on raportoitu selkeyden puutteesta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa osal-
listujamäärien pienuuden sanotaan johtuvan siitä, että neuvontaa antavat elimet eivät ole onnis-
tuneet vetoamaan riittävästi kohderyhmään. Lisäksi validointimenettelyitä ei ole juurrutettu 
riittävän lujasti yrityksiin. Sveitsissä ja monissa muissa maissa kieliongelmat hankaloittavat 
menettelyihin osallistumista, erityisesti siirtolaisten tapauksessa. Yleensä validointimenettelyt on 
suoritettava maan virallisella kielellä, vaikka heikompi kielitaito olisi riittävä ammatin harjoit-
tamiseen.

Näiden raporttien pohjalta voidaan johtaa suosituksia ohjaus- ja tukirakenteiden organisoinnista.

 Tärkein tekijä koskee validointimenettelyjen rahoitusta. Jos validointia hakevien matalan osaa-
mistason henkilöiden tulee rahoittaa varsinainen validointi, valmistautumisprosessi ja mah-
dolliset täydentävät koulutukset kokonaan tai valtaosin itse, tämä hankaloittaa menettelyyn 
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osallistumista merkittävästi. Tästä syystä käytännössä kaikki Sveitsin kantonit noudattavat 
tällä hetkellä liittohallituksen suositusta, jonka mukaan validointimenettelyt (mukaan lukien 
täydentävät valmennuskurssit sekä ohjaus ja tuki validoinnin kaikissa vaiheissa) tulee tarjota 
ilmaiseksi kaikille hakijoille, joilla ei entuudestaan ole ammattitutkintoa. Kantonit määräävät 
rahoitukseen sovellettavista tarkemmista säännöksistä.

 Mahdollisuus kasvotusten annettavaan neuvontaan on myös hyvin tärkeä. On pyrittävä siihen, 
että validointia koskevaa asiantuntevaa ohjausta olisi tarjolla niissä laitoksissa, joissa henkilöt, 
joiden muodollinen koulutustaso on matala, muutenkin asioivat sen sijaan, että ohjauspalve-
lut olisivat täysin erillisiä. Sveitsin sisääntuloportaalit ja Itävallan ohjausverkosto ovat tässä 
suhteessa esimerkillisiä. Tämän ohella olemassa olevia arki- ja epävirallisen oppimisen vali-
dointivälineitä ja -menettelyitä olisi tuotava aktiivisesti esiin. Olisi toteutettava erityisiä tiedo-
tus- ja ohjauskampanjoita, erityisesti henkilöille, joiden muodollinen koulutustaso on matala.

5.5 Avoimuutta lisäävät välineet

Tutkintojen osaamissuuntautunutta kuvaamista voidaan tukea avoimuutta lisäävillä välineillä, 
joita ovat muun muassa eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), kansalliset tutkintojen 
viitekehykset (NQF), ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjes-
telmä (ECVET) ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös ESCO eli eurooppalainen taito-, osaamis-, 
tutkinto- ja ammattiluokittelu, jota laaditaan parhaillaan. Kaikilla edellä mainituilla välineillä 
voidaan kehittää standardoitua kieltä validointimenettelyjen tulosten esittämiseen ja helpottaa 
tulosten kytkemistä tiettyyn osaamistasoon. Keskiössä ovat oppimistulokset. Nämä erotetaan 
”panoksista” (resursseista, jotka tarvitaan tulosten saavuttamiseksi) ja välittömistä ”tuloksista”, 
joilla tarkoitetaan hyväksytysti suoritettuja testejä tai tutkinnon suorittaneiden henkilöiden luku-
määriä. ”Oppimistulokset” ovat oppimisprosessien synnyttämiä vaikutuksia, työllistymistaitoja, 
jotka hankitaan tietyssä työssä tai oppimisessa. Tämä näkökulma synnyttää ”yhteisen kielen” 
(Cedefop 2009b), jolla voidaan helpottaa huomattavasti eri oppimisympäristöjen välisiä siirtymiä. 
Molempien suuntausten, nimittäin osaamissuuntautuneisuuden ja kansallisten tutkintojen viite-
kehysten / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen voidaan olettaa tarjoavan lähtökohtia arki- 
ja epävirallisen oppimisen tuloksiin sovellettavien validointimenettelyjen integrointiin. Näiden 
välineiden kehitys on kuitenkin vielä kesken. On syytä varoittaa maita omaksumasta ”katsotaan, 
miten käy” -asennetta, jolloin luotetaan siihen, että validointiin sopivat välineet tulevat niin sano-
tusti valmiina ulkopuolelta.

Tämä pätee eritoten kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin maissa, joissa tutkintojen viite-
kehykselle ei ole määritelty sääntelyvaikutusta. Esimerkiksi Saksassa tutkintojen viitekehys 
rakentuu eri koulutusalojen laadunvarmistusta, tutkinnon suorittamista ja osaamisen arviointia 
koskevien menettelyiden varaan (BMBF, KMK 2013: sivulta 160 alkaen). Tämä viittaa siihen, että 
oppimistulokset (riippumatta siitä, miten ja missä ne on hankittu) vahvistetaan asianomaisen 
toimivaltaisen elimen standardoidussa menettelyssä. Näin sertifioidut oppimistulokset suhteu-
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tetaan tämän jälkeen viitetasoon (eli suhteutus toteutetaan tutkintoihin, ei yksilöiden osaami-
seen, nähden). Juuri tästä syystä epävirallista ja arkioppimista ei ole vielä otettu osaksi Saksan 
kansallista viitekehystä. Koska arkioppimisen kautta hankitun osaamisen suhteuttaminen edel-
lyttää aikaisemmin suoritettua validointiprosessia, Saksan eurooppalaista tutkintojen viitekehystä 
koskevassa luokitteluraportissa todetaan, että asian edistäminen edellyttää koulutuspoliittisilta 
sidosryhmiltä lisää osallistumista (BMBF, KMK 2013: 104), jotta voidaan ottaa käyttöön tarvittavat 
”merkittävät prosessia tukevat institutionaaliset ja organisatoriset suojatoimet” (Dehnbostel 2011: 
sivulta 108 alkaen).

Kansalliset tutkintojen viitekehykset tarjoavat kuitenkin orgaanisia lähtökohtia epävirallisen ja 
arkioppimisen validoinnista saatavien tulosten integroinnille, sillä ne on aina viime kädessä suh-
teutettava oppimistuloksiin. Muodollisen koulutuksen kurssit ovat niin ikään niin epäyhtenäisiä 
toteutusmuotojen, organisaatioiden tyyppien ja todistusten myöntämiskäytäntöjen osalta, että 
niiden mielekäs suhteutus ja porrastus voi lopulta onnistua vain siten, että niitä verrataan saa-
vutettuun osaamistasoon. Tässä mielessä kansalliset tutkintojen viitekehykset tarjoavat selvän 
mahdollisuuden – nimenomaan juuri oppimistulosten kautta dokumentoitavan – arkioppimisen 
huomioimiseen.

5.6 Näkökulmia

Jos validointijärjestelmiä onnistuttaisiin luomaan eri puolille Eurooppaa, jos hyviä esimerkki-
käytäntöjä pystyttäisiin siirtämään muihin maihin ja jos voitaisiin kehittää sitovia epävirallisen 
ja arkioppimisen validointijärjestelmiä, jotka noudattavat muodollisen ammatillisen koulutuksen 
vaatimuksia, kyse ei olisi yksinomaan merkittävästä edistysaskeleesta, jolla turvattaisiin ammat-
titaitoisten työntekijöiden saantia vaikeassa väestötilanteessa. Tällä tavoin helpotettaisiin myös 
ammatillista integroitumista ja autettaisiin monia ihmisiä turvallisen työtulon löytämisessä – 
monet näistä ihmisistä ovat henkilöitä, joiden muodollinen koulutustaso on matala ja jotka ovat 
näin ollen olleet tähän asti työmarkkinoiden alimmilla portailla ja altistuneet suurelle riskille 
joutua työttömäksi. Samaan aikaan luotettavilla validointijärjestelyillä voidaan myös yleisesti 
luoda arvokkaita kannustimia ja virikkeitä elinikäiseen oppimiseen. Elinikäinen oppiminen on 
ala, jolla Euroopalla on yhä paljon opittavaa, jos talousalueen innovaatiokehityksen taso halutaan 
säilyttää tai sitä halutaan parantaa. Erityisesti lisääntyvä automaatio monimutkaisuusasteeltaan 
matalissa tai keskitasoisissa työtehtävissä neljännen teollisen vallankumouksen (”Industry 4.0”) 
kontekstissa edellyttää, että kaikki kannustimet jatkokouluttautumiseen otetaan käyttöön. Tämä 
on ainoa keino, jolla työntekijöille, jotka menettävät työpaikkansa työvoimaa vähennettäessä, 
voidaan tarjota uusia polkuja kestävään työllistymiseen ja jolla ”älykkään ja osallistavan kasvun” 
tavoite voidaan saavuttaa.

Edellytyksenä on, että luodaan tunnustamisen ja opintosuoritusten siirrettävyyden kulttuuri, joka 
osoittaa arvonsa pitkällä aikavälillä ja jolla taataan validoinnin todistusten vastaavuus suhteessa 
muodollisen koulutusjärjestelmän tutkintoihin. Jos vain kansallisten koulutusjärjestelmien 
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yksilölliset ominaispiirteet otettaisiin asianmukaisesti huomioon, voitaisiin Euroopan maissa to-
teuttaa koulutuspolitiikkaa, jolla kyettäisiin vastaamaan työmarkkinoiden nykyisiin haasteisiin 
ja kehityssuuntauksiin niiden edellyttämällä tavalla. Tässä suhteessa validoinnin parissa työs-
kentelevien henkilöiden osaaminen on hyvin tärkeää. Neuvoston suosituksessa (2012) todetaan 
seuraavaa: ”[...] säädetään validointiprosessiin osallistuvan henkilöstön ammattitaidon kehit-
tämisestä kaikilla asiaankuuluvilla sektoreilla” (3 kohdan g alakohta). Suosituksessa korostetaan, 
että validoinnin parissa työskentelevien henkilöiden pätevyys on varmistettava asianmukaisella 
tavalla. Henkilöiden vaatimusprofiiliin kuuluu muun muassa neuvonnan ja ohjauksen antaminen, 
arviointien suorittaminen ja validointiprosessin laadun varmistaminen.

Tavoitteena ei ole yksinomaan täydentää muuten muuttumattomana pidettävää muodollista 
koulutusjärjestelmää ja sen ikiaikaista panosorientoitunutta sertifiointikäytäntöä. Tätä koulu-
tusjärjestelmää on myös muutettava. Kun tunnustamisen ja opintosuoritusten siirrettävyyden 
kulttuuri kerran on otettu käyttöön, ammatillisella arkioppimisella ei käytännössä olisi mitään 
rajoja. Pitkällä aikavälillä tämä voisi myös luoda vastavuoroista painetta muodolliseen ammatilli-
seen koulutukseen ja edesauttaa oppimistuloksiin ja osaamiseen suuntautuneen lähestymistavan 
toteutumista komiteoiden ja paneelien antamia päätöslauselmia kestävämmällä tavalla. Tällöin 
uurastus olisi ollut sen arvoista – eikä suinkaan vain muodollisesti matalasti koulutettujen hen-
kilöiden kannalta.
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