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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,
ammatillisen

koulutuksen

opintosuoritusten eurooppalaisen
perustamisesta

siirtojärjestelmän

(ECVET)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 155/02)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

(3)

Ammatilliset koulutusjärjestelmät, jotka ovat yksi elinikäi
sen oppimisen tärkeimmistä aloista, liittyvät suoraan sekä
kunkin jäsenvaltion yleissivistävään ja korkea-asteen kou
lutukseen että niiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan.
Vaikutuksensa monialaisuudesta johtuen ne edistävät Eu
roopan talouden kilpailukyvyn lisäksi myös työmarkki
noiden tarpeiden täyttämistä sekä sosiaalista yhteenkuu
luvuutta ja tasa-arvoa ja kansalaisten osallisuutta ja akti
voitumista.

(4)

Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistä
misestä
Euroopassa
(Kööpenhaminan
prosessi)
19 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston pää
töslauselmassa (4) ja vuonna 2004 annetussa Koulutus
2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koske
vassa neuvoston ja komission yhteisessä väliraportissa (5)
painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
siirtojärjestelmän tärkeyttä, ja täytäntöönpanon edisty
mistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä ra
portissa vuodelta 2008 (6) korostettiin tarvetta ponnistella
enemmän ammatillisen koulutuksen laadun ja houkutte
levuuden parantamiseksi.

(5)

Ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppa
laisen yhteistyön tulevista painopisteistä 15 päivänä mar
raskuuta 2004 annetuissa neuvoston ja neuvostossa ko
koontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien pää
telmissä painotettiin ammatillisen koulutuksen opinto
suoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän kehittämistä
ja toteuttamista, jotta opiskelijat voisivat hyödyntää op
pimispoluillaan suorittamiaan opintoja siirtyessään yh
destä ammatillisesta koulutusjärjestelmästä toiseen.

(6)

Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen
koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojär
jestelmä, jäljempänä ”ECVET-järjestelmä”, jolla edistetään
tutkintoa suorittavien opiskelijoiden arvioitujen oppimis
tulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä paran
taa kansalaisten oppimistulosten yleistä ymmärrettävyyttä
ja avoimuutta ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä oppimis
tulosten siirrettävyyttä jäsenvaltioiden välillä ja tarvitta
essa jäsenvaltioiden sisällä rajat ylittävällä elinikäisen op
pimisen alueella, ja se myös edistää liikkuvuutta ja tut
kintojen siirrettävyyttä kansallisella tasolla talouden eri
alojen välillä ja työmarkkinoilla; lisäksi se edistää euroop
palaisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista koulu
tuksen alalla.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

(2)

Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien kehittämi
nen ja niiden tunnustaminen on ehdottoman tärkeää
heidän henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä ja
yhteisön kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
kannalta. Niiden avulla olisi edistettävä työntekijöiden ja
opiskelijoiden liikkumista rajojen yli sekä pyrittävä vas
taamaan kysynnän ja tarjonnan vaatimuksiin Euroopan
työmarkkinoilla. Näin ollen yhteisön tasolla olisi edistet
tävä kaikkien henkilöiden osallistumista rajattomaan elin
ikäiseen oppimiseen ja tuettava henkilöiden virallisen,
epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä saavuttamien
oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

Lissabonissa vuonna 2000 kokoontunut Eurooppa-neu
vosto totesi päätelmissään tutkintojen selkeyttämisen yh
deksi päätekijöistä pyrittäessä mukauttamaan koulutusjär
jestelmiä osaamisyhteiskunnan vaatimuksiin yhteisössä.
Lisäksi Barcelonassa vuonna 2002 kokoontunut Euroop
pa-neuvosto painotti selkeyden ja tunnustamismenettely
jen parantamisen tärkeyttä ammatillisessa koulutuksessa.

(1) EUVL C 100, 30.4.2009, s. 140.
(2) EUVL C 325, 19.12.2008, s. 48.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
11. toukokuuta 2009.

(4) EYVL C 13, 18.1.2003, s. 2.
(5) EUVL C 104, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL C 86, 5.4.2008, s. 1.
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ECVET-järjestelmän pitäisi perustua liitteessä II oleviin
periaatteisiin ja teknisiin määritelmiin. Lisäksi sen olisi
perustuttava yleisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin,
jotka sisältyvät ammatillisen koulutuksen laadunvarmis
tuksesta 28 päivänä toukokuuta 2004 annettuihin neu
voston päätelmiin ja [ammatillisen koulutuksen laadun
varmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamises
ta] 18. päivänä kesäkuuta 2009 annettuun Euroopan
parlamentin ja neuvoston suositukseen (1).

ECVET-järjestelmää voidaan soveltaa kaikkiin oppimistu
loksiin, joiden pitäisi lähtökohtaisesti olla suoritettavissa
erilaisten koulutusten ja oppimispolkujen kautta elinikäi
sen oppimisen edistämiseksi luodun eurooppalaisen tut
kintojen viitekehyksen kaikilla tasoilla ja sen jälkeen siir
rettävissä ja tunnustettavissa. Näin ollen tällä suosituksella
edistetään laajempia elinikäisen oppimisen tavoitteita ja
parannetaan työntekijöiden ja opiskelijoiden työllistymis
tä, valmiutta liikkua ja sosiaalista osallisuutta. Tämä suo
situs edistää erityisesti joustavien ja yksilöllisten oppimis
polkujen luomista sekä epävirallisen ja arkioppimisen
kautta hankittujen oppimistulosten tunnustamista.

(9)

Avoimet laadunvarmistusperiaatteet, tietojenvaihto ja tut
kinnoista vastaavien organisaatioiden, ammatillisen kou
lutuksen järjestäjien ja muiden asianomaisten sidosryh
mien välisten kumppanuuksien luominen edistävät keski
näisen luottamuksen rakentamista ja helpottavat tämän
suosituksen täytäntöönpanoa.

(10)

Tämän suosituksen tarkoituksena on parantaa ammatilli
sen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-as
teen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuori
tusten siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta, verta
iltavuutta ja täydentävyyttä ja edistää näin liikkuvuutta
koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käy
täntöjen mukaisesti.

(11)

Epäviralliseen ja arkioppimiseen perustuvien arvioitujen
oppimistulosten tunnistamista ja tunnustamista olisi edis
tettävä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteisistä
eurooppalaisista tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteista
28 päivänä toukokuuta 2004 annettujen neuvoston pää
telmien mukaisesti.

(12)

Tämä suositus täydentää eurooppalaisen tutkintojen vii
tekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistä
miseksi 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston suositusta (2), jossa jäsenvalti
oita kehotetaan edistämään tiiviitä yhteyksiä EQF:n sekä
korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
opintosuoritusten nykyisten tai tulevien eurooppalaisten
siirtojärjestelmien välillä. EQF:n päätavoitteena on lisätä
suoritettujen tutkintojen avoimuutta, vertailtavuutta ja

(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.
(2) EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1.
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siirrettävyyttä, kun taas ECVET-järjestelmällä pyritään hel
pottamaan tutkintoa suorittavien henkilöiden oppimistu
losten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

(13)

Tässä suosituksessa otetaan huomioon yhteisön yhteisistä
puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi
(Europass) 15 päivänä joulukuuta 2004 tehty Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätös 2241/2004/EY (3) sekä
koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikku
vuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalai
nen laatuperuskirja, 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus (4).

(14)

Tämän suosituksen tarkoituksena on parantaa toimival
taisten paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista tar
vittaessa kansallisten tai muiden tutkintojen viitekehysten
tai tutkintojärjestelmien liittämiseen ECVET-järjestelmään.

(15)

Tämä suositus ei saisi rajoittaa ammattipätevyyden tun
nustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (5)
soveltamista. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan sekä asi
anomaisten kansallisten viranomaisten että muuttajien oi
keudet ja velvollisuudet. ECVET-järjestelmän käyttö ei
myöskään saisi vaikuttaa työmarkkinoille pääsyyn, kun
ammattipätevyysvaatimukset on tunnustettu direktiivin
2005/36/EY mukaisesti. ECVET-järjestelmä ei myöskään
anna kansalaisille uutta oikeutta saada oppimistulokset tai
opintopisteet automaattisesti tunnustetuiksi.

(16)

ECVET-järjestelmän käyttöön ottaminen ja toteuttaminen
on perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan nojalla
vapaaehtoista, ja siksi se voidaan järjestää ainoastaan voi
massa olevien kansallisten lakien ja säännösten mukaises
ti.

(17)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
suosituksen tavoitteita eli jäsenvaltioiden toiminnan tuke
mista ja täydentämistä, niiden välisen yhteistyön helpot
tamista sekä avoimuuden lisäämistä ja liikkuvuuden ja
elinikäisen oppimisen edistämistä, vaan ne voidaan toi
minnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön
tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perusta
missopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperi
aatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suh
teellisuusperiaatteen mukaisesti suosituksessa ei ylitetä si
tä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,
sillä suosituksessa ei korvata tai määritellä kansallisia tut
kintojärjestelmiä ja/tai tutkintoja ja/tai kansallisia opinto
suoritusjärjestelmiä, siinä ei määrätä täsmällisistä oppi
mistuloksista tai yksilöllisistä pätevyyksistä eikä sen ta
voitteena tai edellytyksenä ole tutkintojärjestelmien pilk
kominen tai yhtenäistäminen,

(3) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.
(4) EUVL L 394, 30.12.2006, s. 5.
(5) EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
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SUOSITTAVAT, ETTÄ JÄSENVALTIOT

KANNATTAVAT KOMISSION AIKOMUSTA

1. tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvo
sanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä ’ECVETjärjestelmä’, EQF:n kaikilla tasoilla liitteissä I ja II esitetyllä
tavalla ammatillisen koulutuksen tutkintojen yhteydessä edis
tääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli sekä oppimistu
losten tunnustamista ammatillisessa koulutuksessa ja rajat
ylittävää elinikäistä oppimista,

1. tukea jäsenvaltioita 1–6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien
suorittamisessa ja liitteessä II esitettyjen ECVET-järjestelmän
periaatteiden ja teknisten määritelmien käytössä erityisesti
helpottamalla testausta, yhteistyötä, vastavuoroista oppimista,
kampanjointia sekä tiedotustoimien ja kuulemisten käynnis
tämistä niin, että samalla taataan ohjeiden saanti kaikille
asiasta kiinnostuneille kansalaisille,

2. luovat tarvittavat edellytykset ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin,
jotta ECVET-järjestelmä on mahdollista ottaa kokeiden ja
testien perusteella asteittain käyttöön vuodesta 2012 alkaen
kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukai
sesti ammatillisessa koulutuksessa eurooppalaisen tutkintojen
viitekehyksen kaikilla tasoilla ja jotta sitä voidaan käyttää
henkilöiden epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä saa
vuttamien oppimistulosten siirtoon, tunnustamiseen ja kerää
miseen,

2. kehittää käyttöoppaita ja välineitä ja mukauttaa asianomaiset
Europass-asiakirjat yhteistyössä jäsenvaltioiden, kansallisten ja
eurooppalaisten asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa; kehittää
asiantuntemusta ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulu
tuksessa käytetyn ECTS:n välisen yhteensopivuuden ja täy
dentävyyden lujittamiseksi yhteistyössä ammatillisen koulu
tuksen ja korkeakoulutuksen unionin ja kansallisen tason
asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa ja tiedottaa säännöllisesti
ECVET-järjestelmän kehityksestä,

3. tukevat ja kehittävät kansallisia ja Euroopan laajuisia kump
panuuksia ja verkostoja, joihin kuuluu tutkinto- ja koulutus
todistuksista vastaavia organisaatioita ja viranomaisia, amma
tillisen koulutuksen järjestäjiä, työmarkkinaosapuolia ja
muita asianosaisia toimijoita, jotka ovat valmiita kokeile
maan, toteuttamaan ja edistämään ECVET-järjestelmää,

3. edistää asiaankuuluvista eurooppalaisista ammatillisen koulu
tuksen sidosryhmistä ja kansallisista toimivaltaisista organi
saatioista koostuvan ECVET-verkoston toimintaa ja osallistua
siihen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarkoituksena levittää ja
tukea ECVET-järjestelmän käyttöä jäsenvaltioissa ja luoda
kestävä foorumi tietojen ja kokemusten vaihdolle jäsenvalti
oiden välillä; perustaa tämän verkoston puitteissa ECVETkäyttäjien ryhmä myötävaikuttaakseen käyttöoppaan päivit
tämiseen ja edistääkseen laadukasta ja johdonmukaista yh
teistyötä ECVET-järjestelmän toteuttamisessa,

4. varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät
ja yksityishenkilöt saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestel
män käytöstä ja helpottavat samalla tietojenvaihtoa jäsenval
tioiden välillä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset
viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän sovel
tamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten
antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeel
liset tiedot,
5. soveltavat ECVET-järjestelmää käyttäessään kansallisen lain
säädännön ja käytäntöjen mukaisesti yhteisiä ammatillisen
koulutuksen laadunvarmistusperiaatteita, jotka sisältyvät am
matillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta 28 päivänä tou
kokuuta 2004 annettuihin neuvoston päätelmiin, erityisesti
oppimistulosten arviointiin, tunnistamiseen ja tunnustami
seen liittyen,
6. varmistavat, että asianmukaisilla tasoilla on kunkin jäsenval
tion lainsäädännön, koulutusrakenteiden ja -vaatimusten mu
kaiset toimivat koordinointi- ja seurantamekanismit, jotta
ECVET-järjestelmän toteuttamiseksi tehtyjen aloitteiden laatu,
avoimuus ja yhdenmukaisuus voidaan taata.

4. seurata toteutettuja toimenpiteitä, kokeilujen ja testien tulok
set mukaan lukien, ja ryhtyä jatkotoimiin sekä arvioituaan
toteutetut toimenpiteet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa rapor
toida 18 päivänä kesäkuuta 2014 mennessä Euroopan par
lamentille ja neuvostolle saaduista kokemuksista ja vaikutuk
sista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa suo
situsta ja saattaa ajan tasalle liitteitä ja ohjeita yhdessä jäsen
valtioiden kanssa.

Annettu Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

Štefan FÜLE
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LIITE I
MÄÄRITELMÄT
Tässä suosituksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a) tutkinnolla tarkoitetaan arviointi-, tunnistamis- ja tunnistamisprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimival
tainen organisaatio vahvistaa, että henkilö on suorittanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset;
b) oppimistuloksilla tarkoitetaan toteamusta siitä, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin
päätteeksi; oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä;
c) oppimistulosyksiköllä (yksiköllä) tarkoitetaan tutkinnon osaa, joka koostuu johdonmukaisesta tietojen, taitojen ja
pätevyyden kokonaisuudesta ja joka voidaan arvioida ja tunnistaa;
d) oppimistuloksista myönnettävällä opintosuorituksella (opintosuorituksella) tarkoitetaan henkilön sellaisten oppimistu
losten joukkoa, jotka on arvioitu ja joita voidaan kerätä tutkintoa varten tai siirtää toiseen opinto-ohjelmaan tai
tutkintoon;
e) toimivaltaisella organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, joka on vastuussa tutkintojen suunnittelusta ja myöntämi
sestä tai yksiköiden tunnustamisesta tai muista ECVET-järjestelmään liittyvistä toimista, kuten ECVET-pisteiden myön
tämisestä tutkinnoille ja yksiköille sekä oppimistulosten arvioinnista, tunnistamisesta ja tunnustamisesta järjestelmään
osallistuvien maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti;
f) oppimistulosten arvioinnilla tarkoitetaan menetelmiä ja menettelyjä, joilla määritetään oppijan tosiasiallisesti saavutta
mien tietojen, taitojen ja pätevyyden taso;
g) oppimistulosten tunnistamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa varmistetaan, että oppijan saavuttamat arvioidut oppi
mistulokset vastaavat tiettyjä jonkin tutkinnon osaan tai tutkintoon vaadittavia tuloksia;
h) oppimistulosten tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla saavutetut oppimistulokset vahvistetaan virallisesti
myöntämällä tutkinnon osia tai tutkintoja;
i) ECVET-pisteillä tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien oppimistulosten numeerisesti esitettyä kokonaispainoarvoa ja tut
kinnon osien suhteellista painoarvoa tutkinnosta.

8.7.2009

8.7.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE II
ECVET-JÄRJESTELMÄ – PERIAATTEET JA TEKNISET MÄÄRITELMÄT
ECVET-järjestelmä on tekninen kehys tutkintoa suorittavien oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja tarvittaessa kerää
mistä varten. ECVET-välineet ja -metodologia käsittää tutkintojen kuvauksen tutkinnon osina niistä saatavine pisteineen,
siirto- ja keräämisprosessin sekä täydentävät asiakirjat kuten opiskelusopimukset, opintosuoritusotteet ja ECVET-käyttö
oppaat.

ECVET-järjestelmä on tarkoitettu edistämään oppimistulosten tunnustamista liikkuvuuden yhteydessä kansallisen lainsää
dännön mukaisesti tutkinnon suorittamista varten. On huomattava, että ECVET-järjestelmä ei anna kansalaisille uutta
oikeutta saada oppimistulokset tai opintopisteet automaattisesti tunnustetuiksi. Sitä sovelletaan tiettyyn tutkintoon jäsen
valtioissa sovellettavan lainsäädännön ja niissä sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja seuraavia periaatteita ja
teknisiä määritelmiä noudattaen.

1. Oppimistulosyksiköt
Oppimistulosyksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu johdonmukaisesta yhdistelmästä tietoja, taitoja ja pätevyyk
siä, jotka voidaan arvioida ja tunnistaa, ja jolle voidaan antaa tietty ECVET-pistemäärä. Tutkinto on lähtökohtaisesti
useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on
suoritettu eri maissa ja eri ympäristöissä (virallisen ja tarvittaessa epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä) noudattaen
osien keräämistä ja oppimistulosten tunnustamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Tutkinnon muodostavien yksiköiden olisi oltava

— esitetty ymmärrettävästi kuvaamalla niihin sisältyvät tiedot, taidot ja pätevyydet;

— muodostettu ja jäsennelty johdonmukaisesti suhteessa koko tutkintoon;

— muodostettu siten, että yksikköön sisältyvät oppimistulokset voidaan arvioida ja tunnistaa erikseen.

Oppimistulosyksikkö voi liittyä vain tiettyyn yksittäiseen tutkintoon tai olla yhteinen useille tutkinnoille. Yksikön muo
dostavien vaadittujen oppimistulosten suorittaminen ei ole sidottu tiettyyn suoritustapaan tai -paikkaan. Näin ollen
oppimistulosyksikön käsitettä ei saa sekoittaa virallisen opetusohjelman tai koulutuksen osioon.

Toimivaltaiset organisaatiot ja koulutusprosessiin osallistuvat kumppanit laativat kansallisten tai alueellisten sääntöjen
mukaiset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat oppimistulosyksiköiden ominaisuuksien määrittämistä ja kyseisten yksi
köiden yhdistämistä ja keräämistä tiettyä tutkintoa varten.

Oppimistulosyksikön määritelmiin olisi sisällytettävä:

— yksikön yleinen nimi;

— tarvittaessa sen tutkinnon (tai tutkintojen) yleinen nimi, johon yksikkö kuuluu;

— tutkinnon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukainen viitetaso ja tutkintoon liittyvät ECVET-pisteet sekä
tarvittaessa tutkinnon kansallisen tutkintojen viitekehyksen mukainen taso;

— yksikköön sisältyvät oppimistulokset;

— näiden oppimistulosten arviointimenettelyt ja -kriteerit;
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— yksikköön liittyvät ECVET-pisteet;
— tarvittaessa yksikön voimassaoloaika.
2. Oppimistulosten siirto ja kerääminen, ECVET-kumppanuudet
ECVET-järjestelmässä yhdessä ympäristössä suoritetut oppimistulokset arvioidaan ja siirretään myönteisen arvioinnin
jälkeen toiseen ympäristöön. Tässä toisessa ympäristössä toimivaltainen organisaatio tunnistaa ja tunnustaa oppimistulok
set osaksi kyseisen henkilön tavoitteleman tutkinnon vaatimuksia. Tämän jälkeen tutkinnon osia voidaan kerätä kyseistä
tutkintoa varten kansallisten tai alueellisten sääntöjen mukaisesti. Koulutusprosessiin osallistuvat toimivaltaiset organisaa
tiot ja kumppanit laativat oppimistulosyksiköiden arvioinnissa, tunnistamisessa ja keräämisessä sovellettavat menettelyt ja
ohjeet.
ECVET-järjestelmään perustuvaa opintosuoritusten siirtoa, jota sovelletaan virallisen oppimisen yhteydessä suoritettuihin
oppimistuloksiin, olisi edistettävä luomalla toimivaltaisten organisaatioiden kumppanuuksia ja verkostoja, joissa jokaisella
organisaatiolla on omassa toimintaympäristössään oikeus myöntää tutkintoja ja yksiköitä tai suoritettuja oppimistuloksia
vastaavia opintosuorituksia siirtoa ja tunnistamista varten.
Kumppanuuksien tarkoituksena on:
— tarjota kumppaneiden yhteistyölle ja verkostoitumiselle yleinen kehys, jonka avulla luodaan keskinäisen luottamuksen
ilmapiiri, kuten on esitetty yhteisymmärryspöytäkirjassa;
— auttaa kumppaneita suunnittelemaan erityisjärjestelyjä opiskelijoiden opintosuoritusten siirtoa varten.
Yhteisymmärryspöytäkirjassa olisi vahvistettava, että kumppanit:
— hyväksyvät toistensa aseman toimivaltaisina organisaatioina;
— hyväksyvät toistensa laadunvarmistus-, arviointi-, tunnistamis- ja tunnustamiskriteerit ja -menettelyt riittävinä opinto
suoritusten siirtoa varten;
— sopivat kumppanuuden toimintaehdoista, kuten tavoitteista, kestosta ja yhteisymmärryspöytäkirjan tarkistamisjärjes
telyistä;
— sopivat tutkintojen vertailukelpoisuudesta opintosuoritusten siirtoa varten ja käyttävät eurooppalaisessa tutkintojen
viitekehyksessä määritettyjä viitetasoja;
— määrittelevät kyseiseen menettelyyn mahdollisesti liittyvät muut toimijat ja toimivaltaiset organisaatiot sekä näiden
tehtävät.
Jotta ECVET-järjestelmää voitaisiin soveltaa epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä tai yhteisymmärryspöytäkirjan puit
teiden ulkopuolella suoritettuihin oppimistuloksiin, toimivaltaisen organisaation, jolla on oikeus tutkintojen, yksiköiden tai
opintosuoritusten myöntämiseen, olisi laadittava menettelyt ja luotava mekanismit oppimistulosten määrittämiseen, tun
nistamiseen ja tunnustamiseen myöntämällä niitä vastaavat yksiköt ja niihin liittyvät ECVET-pisteet.
3. Opiskelusopimus ja opintosuoritusote
Jotta opintosuorituksia voitaisiin siirtää, kun kyseessä on kaksi kumppania ja liikkuvuutta hyödyntävä opiskelija, molem
mat koulutus- ja tunnistamisprosessiin osallistuvat toimivaltaiset organisaatiot ja opiskelija tekevät opiskelusopimuksen
yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa. Opiskelusopimuksessa pitäisi
— erottaa toisistaan toimivaltainen ”lähettävä oppilaitos” ja ”vastaanottava oppilaitos” (1);
— määritellä tietyt ehdot liikkuvuusjaksolle, kuten opiskelijan henkilöllisyys, liikkuvuusjakson kesto, suoritettavat oppi
mistulokset ja niihin liittyvät ECVET-pisteet.
(1) ”Lähettävä oppilaitos” on laitos, joka tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan saavuttamat oppimistulokset. ”Vastaanottava oppilaitos” on
laitos, joka antaa kyseisiin oppimistuloksiin liittyvää koulutusta ja arvioi saavutetut oppimistulokset.
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Opiskelusopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ”vastaanottava
oppilaitos” on arvioinut ne hyväksytyiksi, ”lähettävän oppilaitoksen” olisi tunnistettava ja tunnustettava tulokset osaksi
tutkintovaatimuksia toimivaltaisen organisaation antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

Siirtoa voidaan soveltaa kumppaneiden välillä virallisessa ja tarvittaessa epävirallisessa ja arki-oppimisen yhteydessä saa
vutettuihin oppimistuloksiin. Näin ollen saavutetuista oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten siirrossa on
kolme vaihetta:

— ”Vastaanottava oppilaitos” arvioi saavutetut oppimistulokset ja myöntää opiskelijalle opintosuorituksen. Suoritetut
oppimistulokset ja vastaavat ECVET-pisteet merkitään opiskelijan ”opintosuoritusotteeseen” (1);

— ”Lähettävä oppilaitos” tunnistaa opintosuorituksen asianmukaisena merkintänä opiskelijan saavutuksista;

— ”Lähettävä oppilaitos” tunnustaa suoritetut oppimistulokset. Tämän tunnustamisen perusteella myönnetään yksiköitä ja
niitä vastaavia ECVET-pisteitä ”lähettävän oppilaitoksen järjestelmän” sääntöjen mukaisesti.

Se, tunnistaako ja tunnustaako toimivaltainen ”lähettävä oppilaitos” oppimistulokset, riippuu siitä, onko toimivaltainen
”vastaanottava oppilaitos” arvioinut oppimistulokset hyväksyttäviksi sovittujen menettelyjen ja laadunvarmistuskriteereiden
mukaisesti.

4. ECVET-pisteet
ECVET-pisteet tarjoavat täydentävää numeerista tietoa tutkinnoista ja yksiköistä. Niillä ei ole itsenäistä arvoa ilman
kytköstä sen tutkinnon saavutettuihin oppimistuloksiin, johon ne viittaavat, ja ne kuvaavat yksiköiden suorittamista ja
keräämistä. Jotta ECVET-pisteitä käytettäisiin yhdenmukaisesti, sovelletaan käytäntöä, jonka mukaan virallisessa täysipäi
väisessä ammatillisessa koulutuksessa vuoden aikana todennäköisesti suoritettavat oppimistulokset vastaavat 60:tä pistettä.

ECVET-järjestelmässä pisteiden myöntämiseen kuuluu yleensä kaksi vaihetta: ensin ECVET-pisteet määritetään koko tut
kinnolle ja sen jälkeen sen yksiköille. Tietyn tutkinnon yhteydessä vertailukohtana käytetään yhtä virallista oppimisym
päristöä. Käytäntönä on, että kyseisestä tutkinnosta saa täydet ECVET-pisteet. Pisteiden kokonaismäärästä annetaan sitten
ECVET-pisteitä kullekin yksikölle sen mukaan, mikä on niiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta.

Tutkinnoille, joille ei ole viitteeksi virallista oppimispolkua, voidaan antaa ECVET-pisteitä vertaamalla tutkintoa toiseen
tutkintoon, jolle on virallinen viiteympäristö. Jotta tutkintoja voitaisiin vertailla, toimivaltaisen organisaation olisi viitattava
vastaavaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoon tai mahdollisesti kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasoon
tai oppimistulosten samankaltaisuuteen jollakin hyvin samankaltaisella ammattialalla.

Oppimistulosyksiköiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta olisi määritettävä seuraavin kriteerein tai niiden yhdistelmin:

— yksikön muodostavien oppimistulosten suhteellinen merkittävyys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintota
solle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta;

— yksikköön sisältyvien oppimistulosten vaikeusaste, laajuus ja kattavuus;

— opiskelijalta edellytettävä työpanos yksikköön vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien saavuttamiseksi.

Useille tutkinnoille yhteisen yksikön ECVET-pisteinä ilmoitettu painoarvo voi vaihdella tutkinnosta toiseen.

ECVET-pisteiden myöntäminen on normaalisti osa tutkintojen ja yksiköiden suunnittelua. ECVET-pisteet määrittelee
toimivaltainen organisaatio, joka on vastuussa tutkintojen suunnittelusta ja ylläpidosta tai jolle on erityisesti annettu
tämä tehtävä. Niissä maissa, joissa on jo käytössä kansallinen pistejärjestelmä, asianomaiset toimivaltaiset organisaatiot
toteuttavat järjestelyt kansallisten opintosuorituspisteiden muuttamiseksi ECVET-pisteiksi.
(1) Opintosuoritusote on asiakirja, jossa opiskelijan arvioidut oppimistulokset, yksiköt ja myönnetyt ECVET-pisteet esitetään yksityiskoh
taisesti.
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ECVET-pisteitä myönnetään, kun tutkinto tai yksikkö on suoritettu loppuun riippumatta niiden suorittamiseen vaaditta
vasta ajasta.
Yleensä tutkinnon osan siirtoon liittyy vastaavien ECVET-pisteiden siirto ottamalla pisteet huomioon siirrettyjä oppimis
tuloksia tunnustettaessa kansallisten tai alueellisten sääntöjen mukaisesti. Toimivaltainen laitos voi tarvittaessa harkita
uudelleen ECVET-pisteiden huomioon ottamista, kunhan tätä varten laaditut säännöt ja menettelyt ovat avoimia ja
perustuvat laadunvarmistusperiaatteisiin.
Epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä suoritetusta tutkinnosta, jolle voidaan määrittää viitteeksi virallinen oppimis
polku, ja sen yksiköistä myönnetään samat ECVET-pisteet kuin viitteenä käytetystä tutkinnosta, koska suoritetut oppimis
tulokset ovat samat.
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