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Tiivistelmä
Together for Future VETskills projekti (ToVET) on Euroopan unionin Erasmus+ KA3 Tuki ammatillisen
koulutuksen verkostojen ja kumppanuuksien toiminnan uudistamiselle (VET) - ohjelman rahoittama
(Support for Policy Reform Networks and Partnerships of Vocational Education and Training (VET)).
Hankkeessa on mukana neljä verkostoa eri puolilta Eurooppaa.
Hankkeen toiminnan tavoitteena on:
− Vahvistaa ammatillisen koulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä osallistumalla keskinäiseen oppimiseen, vertaisohjaukseen ja valmiuksien kehittämiseen ammatillisen koulutuksen (VET) laadun ja houkuttelevuuden parantamiseksi.
− Edistää ja vaalia EU:n rahoitusvälineiden tehokasta käyttöä
− Tuetaan oleellisten EU välineiden ja aloitteiden täytäntöönpanoa ja levitystä ammatillisen
koulutuksen (VET) alalla kansallisella kielellä tai kielillä, aina kun mahdollista.
− Osallistaa ja tavoittaa ammatillisen koulutuksen (VET) tarjoajia, jotka eivät vielä edistä tai
hyödy eurooppalaisesta yhteistyöstä.
− Antaa panos Euroopan ammatillisten taitojen viikolle.
− Tuetaan kansainvälistymisstrategian kehittämistä palveluntarjoajien tasolla edistäen johtajien, henkilöstön ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuutta sekä yhteistyökumppanuuksien solmimista.
− Edistää ammatillisen koulutuksen (VET) avaintaitojen innovatiivista oppimista (esimerkiksi
mahdollistamalla joustavuuden ja mukautumiskyvyn sekä yksilöllisten oppimistarpeiden
kohtaaminen) mukauttamalla ohjelman suunnittelua ja arviointia
Oppaan tarkoituksena on, edellä mainitun viitekehyksen puitteissa, koota ja tehdä yhteenveto olemassa olevista menettelytavoista ja hyvistä käytännöistä, jotka koskevat Elinikäisen oppimisen
avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa- viitekehyksen käyttöä kolmessa hankekumppanimaassa.
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Johdanto
Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Euroopan kansalaisten on jatkuvasti kehitettävä taitoja, joiden avulla hallita menestyksekkäästi haasteita, joita monet muutokset työssä, henkilökohtaisessa elämässä ja yhteiskunnassa aiheuttavat. Tapamme työskennellä, oppia, osallistua yhteiskuntaan ja viettää jokapäiväistä elämäämme on muuttumassa teknologian kehityksen ja globaalien ja demograafisten haasteiden myötä. 1 Lisäksi Covid-19-pandemia on kiihdyttänyt etätyön,
sähköisen kaupankäynnin ja automaation olemassa olevia trendejä, ja on arvioitu, että jopa 25
prosenttia aiemmin arvioitua enemmän työntekijöistä joutuu vaihtamaan ammattia.2
Teknologioiden ollessa yhä tärkeämmässä roolissa useilla elämän alueilla, taidot katoavat nopeasti
ja syntyy uusia työmalleja. Tämä edellyttää ihmisiltä henkilökohtaisten taitojen jatkuvaa päivittämistä läpi koko elämän. Yksilöt tarvitsevat kompetenssia käsitelläkseen epävarmuutta, kasvattaakseen joustavuutta, kehittyäkseen henkilökohtaisella tasolla, rakentaakseen onnistuneita ihmissuhteita ja oppiakseen oppimaan. 3
Meidän on valmisteltava nuoria tulevaisuuden töihin varmistamalla, että heillä on oikeanlaiset taidot navigoidakseen menestyksekkäästi jatkuvasti muuttuvassa, teknologiarikkaassa työympäristössä. Meidän on annettava kaikille työntekijöille mahdollisuus taitojen ylläpitoon, täydentämiseen ja uudelleen kouluttautumiseen koko työuran ajan. Oikeanlaiset taidot auttavat yksilöitä sopeutumaan näihin muutoksiin ja varmistamaan hyvinvointinsa antaessaan samalla panoksensa yhteiskunnalle, tuottavuudelle ja talouskasvulle. 4
Nykyään työelämässä oltava sekä kovaa että pehmeää osaamista. Kovat tai tekniset taidot ovat
niitä taitoja ja kykyjä, jotka ovat helposti mitattavissa. Ne liittyvät yleensä tiettyyn työhön, ja ne
voidaan oppia koulussa tai työssäoppimisen kautta. Pehmeät taidot ovat vähemmän määriteltyjä,
eivätkä ne usein koske ainoastaan tiettyä työtä, vaan ovat yleismaailmallisia ja voidaan siirtää toiseen ammattiin. Pehmeitä taitoja kutsutaan usein poikkialaisiksi taidoiksi, ydintaidoiksi tai perustaidoiksi. Ne ovat henkilökohtaisen kehityksen5 kulmakivi, kuten itsetunto ja itsejohtaminen, motivaatio, vastuuntunto, joustavuus (henkilökohtainen kehitys); päätöksenteko, empatia, johtajuus,
sosiaalisuus (sosiaalinen kehitys) ja ajanhallinta (oppimaan oppiminen). 6 Nämä poikkialaiset taidot
ja pätevyydet ovat "kovien" taitojen kehittämisen rakennuspalikoita, joita tarvitaan menestymiseen nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla.
Tulevaisuuden tarpeisiin vastatakseen Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2018 elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan tarkistetun suosituksen (Recommendation on Key Competences for
Lifelong Learning), jossa määritellään keskeiset taidot, joita tarvitaan työskentelyyn ja elämään
2000-luvulla. Vuonna 2020 julkaistussa uudessa kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja joustavuutta koskevassa eurooppalaisessa osaamisohjelmassa on esitetty toimia kestävän kilpailukyvyn vahvistamiseksi (Liite 1)

1

DG Employment, Social Affairs & Inclusion (European Commission), 2021b.
Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., Smit, S., Ellingrud, K. & Robinson, O. 2021.
3
Caena, F. 2019.
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2017.
5 ESCO - ESCOpedia - European Commission (europa.eu) ESCO - ESCOpedia - European Commission (europa.eu)
6
Caena 2019, 14
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Toimiin kuuluvat muun muassa yrittäjyyden- ja poikkialaisten taitojen edistäminen, digitaaliset taidot kaikille, yksilöllisiä oppimistilejä koskeva aloite ja eurooppalainen lähestymistapa osaamiskokonaisuuksiin. Tässä raportissa kuvatut menetelmät tukevat näitä toimia

Tulevaisuuden työtaidot
Maailman talousfoorumin Future of Jobs 2020 -raportin mukaan 50 prosenttia kaikista työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta vuoteen 2025 mennessä. Kuten kuviosta 1 ”Vuoden 2025
huipputaidot” käy ilmi, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu ovat kärjessä niiden taitojen luettelossa, joita työnantajat katsovat tarvitsevansa lähivuosina. Uusia taitoja, joita tarvitaan, ovat itsehallintataidot, kuten aktiivinen oppiminen, resilienssi, stressinsietokyky ja joustavuus. 7 Cedefopin
mukaan enenevässä määrin kysyttyjä taitoja ovat tieto- ja viestintätekniset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kehittyneet luku- ja kirjoitustaidot, oppimistaidot, kyky sopeutua muutoksiin, vastuullisuus, tiimityö ja luovuus.

Kuvio 1. Vuoden 2025 huipputaidot – World Economic Forum 2020
7

Whiting, K. 2020.
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Avaintaidot
Avaintaitoja koskevassa tarkistetussa asiakirjassa vuodelta 2018 korostettiin avaintaitojen merkitystä toteamalla, että "nopeasti muuttuvassa ja pitkälle yhteen kytkeytyneessä maailmassa jokainen ihminen tarvitsee monenlaisia taitoja ja valmiuksia, ja niitä täytyy kehittää jatkuvasti koko elämän ajan. Suositus on vertailuväline koulutuksen tarjoajille. Siinä yksilöidään kahdeksan avaintaitoa, joiden uskotaan olevan elintärkeitä henkilökohtaisten saavutusten, terveyttä ja kestävää kehitystä tukevan elämäntavan, työllistettävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden kannalta. 8
Kuten kuviosta 2 nähdään, näihin taitoihin kuuluvat lukutaito, monikielisyys, matemaattinen osaaminen, tieteen ja teknologian osaaminen sekä digitaalinen osaaminen, henkilökohtainen ja sosiaalinen osaaminen, oppimaan oppiminen, kansalaisuus, yrittäjyys sekä kulttuuritietoisuus ja -ilmaisu.

Kuvio 2: Elinikäisen oppimisen avaintaidot EU:n tarkistettujen suositusten mukaan 2018
Avaintaidot ovat yhdistelmä tietoja, taitoja ja asenteita.
• Tiedot
Tieto koostuu jo vakiintuneista käsitteistä, tosiasioista ja luvuista, ideoista ja teorioista, jotka tukevat tietyn alan tai aiheen ymmärtämistä.
• Taidot
Taidot määritellään kyvyksi suorittaa prosesseja ja käyttää olemassa olevaa tietoa tulosten aikaansaamiseksi.
• Asenteet
Asenteet kuvaavat taipumusta ja ajattelutapaa toimia tai reagoida ajatuksiin, henkilöihin tai tilanteisiin. Avaintaidot kehittyvät koko elämän ajan muodollisen, epävirallisen ja arkioppimisen kautta
eri ympäristöissä, kuten perheessä, koulussa, työpaikalla, naapurustossa ja muissa yhteisöissä.

8

DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), 2019.
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Kaikkia avaintaitoja pidetään yhtä tärkeinä, ja yhden osa-alueen kannalta olennaiset näkökohdat
tukevat osaamisen kehittämistä toisella osa-alueella. Esimerkiksi taidot kuten kriittinen ajattelu,
ongelmanratkaisu, ryhmätyötaidot, kommunikointi, luovuus, neuvottelutaidot, analyyttisten ja
kulttuurienvälisten taitojen kaltaiset taidot ovat osa avaintaitoja.
Luku- ja kirjoitustaito
Luku-ja kirjoitustaito on kyky tunnistaa, ymmärtää, ilmaista, luoda ja tulkita käsitteitä, tunteita, tosiasioita ja mielipiteitä sekä suullisessa että kirjallisessa muodossa, käyttäen visuaalisia, digitaalisia
ja äänimateriaaleja eri tieteenaloilla ja asiayhteyksissä. Se tarkoittaa kykyä kommunikoida ja luoda
tehokkaasti yhteyksiä muihin ihmisiin asianmukaisella ja luovalla tavalla. Luku- ja kirjoitustaidon
kehittyminen luo perustan jatko-oppimiselle ja lisää kielellistä vuorovaikutusta. Kontekstista riippuen luku- ja kirjoitustaitoa voidaan kehittää äidinkielellä, koulunkäynnin kielellä ja/tai maan tai
alueen virallisella kielellä. 9
Monikielinen osaaminen
Tämä osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää eri kieliä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti viestinnässä. Se jakaa luku- ja kirjoitustaidon keskeiset osaamisulottuvuudet: se perustuu kykyyn ymmärtää, ilmaista ja tulkita käsitteitä, ajatuksia, tunteita, tosiasioita ja mielipiteitä sekä suullisesti että
kirjallisesti (kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla) erilaisissa yhteiskunnallisissa ja
kulttuurisissa yhteyksissä omien toiveiden tai tarpeiden mukaan. Kielitaitoa koskevaan osaamiseen
sisältyy historiallinen ulottuvuus ja kulttuurienvälinen osaaminen. Se perustuu kykyyn luovia eri
kielten ja tiedotusvälineiden välillä, kuten yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä esitetään
(Common European Framework of Reference). Tarvittaessa siihen voi kuulua äidinkielen taitojen
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä maan virallisen kielen tai virallisten kielten oppiminen.10
Matemaattinen osaaminen ja….
Matemaattisella osaamisella tarkoitetaan kykyä kehittää ja soveltaa matemaattista ajattelua ja näkemystä erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi jokapäiväisissä tilanteissa. Laskutaidon vankan hallinnan pohjalle rakentuen painopiste on prosessissa ja toiminnassa sekä tiedossa. Matemaattiseen
osaamiseen kuuluu eriasteisesti kyky ja halu käyttää matemaattisia ajattelu- ja esitystapoja (kaavat, mallit, konstruktiot, kuvaajat, kaaviot).11
…. tieteen ja teknologian osaaminen
Tieteen osaamisella tarkoitetaan kykyä ja halua selittää luonnollista maailmaa hyödyntämällä tietämystä ja käytettyjä menetelmiä, mukaan lukien havainnointi ja kokeet, kysymysten määrittämiseksi ja näyttöön perustuvien johtopäätösten tekemiseksi. Teknologian osaaminen on tämän
tiedon ja menetelmien soveltamista vastauksena ihmisten havaittuihin toiveisiin tai tarpeisiin. Tieteen ja teknologian osaamiseen kuuluu ihmisen toiminnan aiheuttamien muutosten ymmärtäminen ja vastuu yksittäisenä kansalaisena.12
Digitaalinen osaaminen
Digitaalinen osaaminen käsittää digitaalitekniikan itsevarman, kriittisen ja vastuullisen käytön ja
siihen sitoutumisen oppimisessa, työssä ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Siihen sisältyy tieto- ja
9

DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 6.
DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 7.
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informaationlukutaito, viestintä ja yhteistyö, medialukutaito, digitaalisen sisällön luominen (mukaan lukien ohjelmointi), turvallisuus (mukaan lukien digitaalinen hyvinvointi ja kyberturvallisuuteen liittyvät taidot), immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset, ongelmanratkaisu ja kriittinen
ajattelu. Digitaalisten taitojen lisäämiseksi Euroopassa on otettu käyttöön kaksi viitekehystä. Kansalaisten digitaalisen osaamisen eurooppalainen viitekehys, joka tunnetaan myös nimellä DigComp
(The European Digital Competence Framework for Citizen), tarjoaa työkalun kansalaisten digitaalisen osaamisen parantamiseen. DigComp julkaistiin vuonna 2013, ja siitä on tullut viitekehys monille digitaalista osaamista koskeville aloitteille sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla.13
DigComp2.0:ssa digitaalisen osaamisen osatekijät on jaoteltu viiteen osa-alueeseen, jotka näkyvät
kuvassa 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Tieto- ja informaatiolukutaito (Information and data literacy)
Viestintä ja yhteistyö (Communication and collaboration)
Digitaalisen sisällön luominen (Digital content creation)
Turvallisuus (Safety)
Ongelmanratkaisu (Problem solving)

Kuvio 3. DigComp 2.0 Digitaalinen osaaminen: Elintärkeä 2000-luvun taito opettajille ja oppilaille.
Kouluttajia varten on kehitetty erillinen viitekehys. Kouluttajien digitaalista osaamista koskevassa
eurooppalaisessa viitekehyksessä (DigCompEdu= The European Framework for the Digital Competence of Educators) kuvataan, mitä digitaalinen osaaminen tarkoittaa kouluttajien näkökulmasta.
DigCompEdu on suunnattu kasvattajille kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, mukaan lukien yleissivistävä ja ammatillinen koulutus,
erityisopetus ja arki oppiminen. 14
Henkilökohtainen, sosiaalinen ja oppimaan oppimisen osaaminen
Henkilökohtainen, sosiaalinen ja oppimaan oppimisen osaaminen tarkoittaa kykyä pohtia itseään,
hallita tehokkaasti aikaa ja tietoa, työskennellä rakentavasti muiden kanssa, pysyä joustavana ja
13
14

EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2019.
EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2021.
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hallita omaa oppimistaan ja uraansa. Siihen kuuluu kyky selviytyä epävarmuudesta ja kompleksisuudesta, oppia oppimaan, tukea yksilön omaa fyysistä ja emotionaalista hyvinvointia, ylläpitää
fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja pystyä elämään terveystietoista ja tulevaisuuteen suuntautunutta elämää, empatiaa ja konfliktinhallintaa osallistavassa ja tukevassa kontekstissa.15
LifeComp on eurooppalainen viitekehys, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys ”henkilökohtaisesta, sosiaalisesta ja oppimaan oppimisen” avaintaidosta. Se on käsitteellinen kehys, jota
voidaan käyttää opetussuunnitelmien ja oppimistoimien kehittämisen perustana. LifeCompissa kuvataan yhdeksän taitoa, joita kaikki voivat oppia virallisissa, epävirallisissa ja arjen tilanteissa. 16 LifeComp-viitekehys on esitetty kuviossa 4. 17

Kuvio 4: LifeComp viitekehys "henkilökohtaisen, sosiaalisen ja oppimaan oppimisen" -avaintaidolle

15

DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 11.
EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service, 2020.
17
EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service, 2020.
16
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Kansalaisuusosaaminen
Kansalaisuusosaaminen on kykyä toimia vastuullisena kansalaisena ja osallistua täysipainoisesti
kansalais- ja yhteiskuntaelämään, joka perustuu sosiaalisten, taloudellisten, oikeudellisten ja poliittisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiseen sekä globaaliin ja kestävään kehitykseen. 18
Yrittäjyysosaaminen
Yrittäjyysosaamisella tarkoitetaan kykyä tarttua mahdollisuuksiin ja ideoihin ja muuttaa ne arvoiksi
muille. Se perustuu luovuuteen, kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisukykyyn, oma-aloitteisuuteen ja pitkäjänteisyyteen sekä kykyyn tehdä yhteistyötä suunnitella ja johtaa hankkeita, joilla on
kulttuurista, sosiaalista tai taloudellista arvoa. 19

Kuvio 5: EntreComp viitekehys jaettuun määritelmään yrittäjyydestä osaamisena
Kuviossa 5 esitetyssä EntreComp-viitekehyksessä ehdotetaan yhteistä määritelmää yrittäjyydelle
osaamisena, jonka tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä sidosryhmien keskuudessa sekä luoda
silta koulutuksen ja työelämän välille. Viitekehystä voidaan käyttää perustana kehitettäessä opetussuunnitelmia ja oppimistoimia, joilla edistetään yrittäjyyttä osaamisena. Sitä voidaan käyttää
myös määriteltäessä parametreja, joiden avulla voidaan arvioida oppijoiden ja kansalaisten yrittäjyysosaamista. 20

18

DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 12.
DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 13.
20
European Commission 2018.
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Kulttuuritietoisuuden ja -ilmaisun osaaminen
Kulttuuritietoisuuden ja -ilmaisun osaamiseen kuuluu sen ymmärtäminen ja kunnioittaminen, miten ideoita ja merkityksiä ilmaistaan ja välitetään luovasti eri kulttuureissa ja eri taiteen ja muiden
kulttuurimuotojen kautta. Siihen kuuluu sitoutuminen omien ajatusten ja oman paikan tai roolin
ymmärtämiseen, kehittämiseen ja ilmaisemiseen yhteiskunnassa eri tavoin ja eri yhteyksissä. 21

1. TOVET (Together for Future VETskills)- Taustatutkimus (mistä aloitettiin)
Kesän ja syksyn 2020 aikana toteutimme ensimmäisen taustatutkimuksen. Valtakunnalliset ja tarvittaessa myös alueelliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat tarkastettiin sen selvittämiseksi,
miten ja missä määrin elinikäisen oppimisen avaintaidot näkyvät niissä.
Suomessa kuultiin Opetushallitusta, ja kysely täytettiin yhdessä sen kanssa. Italiassa konsultoitiin
Arduino Salatinia, joka on kansallisen ammatillisen ja koulutusjärjestelmän arviointilaitoksen varapuheenjohtaja ja Italian opetusministeriön neuvonantaja. Espanjassa tutkimus toteutettiin
useiden ammatillisten oppilaitosten ja instituutioiden tuella.
Kysely toteutettiin verkossa vastausprosentin parantamiseksi ja tulosten keräämisen helpottamiseksi.
Pienimuotoinen tutkimus osoitti, että avaintaidot on kirjattu kansallisiin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin kaikissa kumppanimaissa. Italiassa ja Espanjassa ne on esitetty erillisinä
moduuleina, kun taas Suomessa ne on kirjattu yleisiin ja ammatillisiin oppiaineisiin. Kuitenkin
vain Italiassa opiskelijoilla on opintojen lopussa kirjallinen maininta avaintaitojen opiskelusta todistuksessaan.

Kumppanimaiden kuvaus siitä, miten avaintaidot on sisällytetty kyseisten maiden ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin.
Suomi
On olemassa kansallisia opetussuunnitelmia, joissa esitetään kaikki ammattitaitovaatimukset ja
osaamistavoitteet. Opetushallitus laatii opetussuunnitelmat ja osaamistavoitteet sekä ammattitaitovaatimukset kutakin tutkintoa varten. Kukin koulutuksen järjestäjä voi itse päättää, miten se järjestää koulutuksen niin, että kansallisten opetussuunnitelmien mukaiset ammattitaitovaatimukset
saavutetaan.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot on sisällytetty ammatillisten tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Avaintaidot voidaan ottaa huomioon myös kehittämishankkeissa sekä
opetus- ja ohjaushenkilöstön taitojen kehittämisessä.
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Avaintaitoja on sekä ammatillisissa että yleisissä oppiaineissa. Osaamisperusteisten tutkintojen ja
avaintaitojen vaatimukset ovat yhteisiä kaikille ammattialoille. Avaintaitoja voidaan kehittää eri
tasoilla riippuen käytetyistä koulutusmenetelmistä ja oppimisympäristöstä.

Italia
Italiassa ammatilliselle koulutukselle on ominaista monitasoinen hallinto, jossa kansalliset, alueelliset ja paikalliset sidosryhmät ovat laajasti mukana. Opetus- ja työministeriöt vahvistavat koulutusjärjestelmän yleiset säännöt ja yhteiset periaatteet. Alueet ja autonomiset maakunnat vastaavat
ammatillisen koulutuksen ohjelmista ja useimmista oppisopimustyyppisistä järjestelmistä.
Toisen asteen koulutuksessa on tarjolla useita ammatillisen koulutuksen ohjelmia: viisivuotiset ohjelmat (EQF-taso 4) teknillisissä oppilaitoksissa, jotka johtavat teknisen koulutuksen tutkintoihin,
joissa yhdistyvät yleissivistävä koulutus ja ammatillinen koulutus ja jotka voidaan toteuttaa myös
vaihtokoulutuksena, kolmivuotiset ohjelmat, jotka johtavat ammatilliseen tutkintoon (EQF-taso 3),
tai nelivuotiset ohjelmat, jotka johtavat teknikon ammattitutkintoon (EQF-taso 4).
Kolmen tai neljän vuoden ohjelmien osalta niiden osaamispuitteet vahvistetaan kansallisella tasolla (QNQ). Näihin opetussuunnitelmiin sisältyviä avaintaitoja EI kuitenkaan säännellä kansallisella
tasolla, vaan aluehallitusten tehtävänä on säännellä/asettaa/valvoa niitä.
Elokuussa 2019 julkaistuissa Italian uusissa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa
avaintaidot sisältyvät tällä hetkellä tekniseen osaamiseen, mutta ne eivät ole näkyviä eivätkä yksiselitteisiä.
Tällä hetkellä ei ole olemassa kansallista sopimusta avaintaitojen ja teknisen osaamisen välisestä
yhteydestä eikä kansallisia suuntaviivoja avaintaitojen "arviointia" varten. Näin ollen ammatillisen
koulutuksen laitos ja/tai yksittäinen kouluttaja/opettaja päättää itse, miten näitä taitoja kehitetään opiskelijoissa ja miten niitä arvioidaan.
Ammatillisen koulutuksen järjestelmässä avaintaidot EIVÄT näy selkeästi teknisen ja yleisen osaamisen viitekehyksessä.
Italian ammatillisessa koulutusjärjestelmässä ei ole arviointijärjestelmää, jossa virallisesti tunnustettaisiin opiskelijoiden saavuttamat avaintaidot. Teknisiä taitoja ja perustaitoja on mahdollista
arvioida oppilaan asteittain kasvavan itsenäisyyden ja vastuunoton perusteella.

Espanja
Uudet opetussuunnitelmat tähtäävät nykyaikaiseen, tulevaisuuteen suuntautuneeseen ammatilliseen koulutukseen, jossa on jatkuvasti tarjolla uusia tutkintoja ja 200 000 uutta koulutuspaikkaa
neljässä vuodessa. Lisäksi pyritään varmistamaan, että kansalaisilla on tutkinto, ammatillinen
koulutus, jonka avulla he voivat selviytyä mullistavista muutoksista, joita koemme globalisoituneessa yhteiskunnassamme.
Osaaminen käsitteellistetään "tietotaitona", jota sovelletaan erilaisissa akateemisissa, sosiaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä. Jotta välittyminen eri yhteyksiin olisi mahdollista, on
14

välttämätöntä ymmärtää osaamiseen sisältyvää tietoa ja sen yhteyttä niitä yhdistäviin käytännön
taitoihin tai kykyihin.
Näkyvyys on hyvin selkeä, sillä ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on jaettu perus-,
keski- ja ylemmän tason jaksoihin, jotka puolestaan rakentuvat moduuleihin ja didaktisiin yksiköihin kyseessä olevan osaamistyypin mukaan.
Tunnustusta ei anneta ilman pätevyyttä. Vaikka uusissa opetussuunnitelmissa niitä jo pohditaankin.

Johtopäätökset
Avaintaitojen sisällyttäminen ammatilliseen koulutukseen on monimutkainen prosessi. Siihen
kuuluu toimintatapojen käyttöönotto tai mukauttaminen sekä koulutuksen laadun parantamiseksi että sen varmistamiseksi, että oppiminen ja opetus vastaavat sekä yksilöiden että yhteiskunnan tarpeita. Avaintaitojen sisällyttämisestä ammatilliseen koulutukseen ei ole olemassa Euroopan laajuisia analyysejä, vaikka niihin kiinnitetäänkin yhä enemmän huomiota. 22 Tämä kävi
ilmi myös tässä pienimuotoisessa tutkimuksessa.
Kaikilla kolmella kumppanimaalla on kansalliset ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat.
On kuitenkin joitakin eroja siinä, miten avaintaidot näkyvät näissä opetussuunnitelmissa. Suomessa ja Espanjassa ne sisältyvät kansallisen tason opetussuunnitelmiin, mutta Italiassa ne eivät
ole näkyvillä. Näkyvyys vaihtelee hieman myös Suomessa ja Espanjassa. Suomessa avaintaidot
sisältyvät ammatillisiin ja yleisiin oppiaineisiin, kun taas Espanjassa ne ovat erillisiä moduuleja.
Myös näiden taitojen tunnustaminen vaihtelee. Suomessa ja Espanjassa ne tunnustetaan osaksi
tutkintoa, mutta Italiassa ei.
Vaikka Eurooppa-neuvosto on antanut suosituksen avaintaidoista jo vuonna 2018, on edelleen
suuria eroja siinä, miten ne pannaan täytäntöön tai miten ne edes ymmärretään eri maissa. Talven 2020–2021 aikana toteutettiin ensisijainen kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli kerätä
konkreettisia esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä siitä, miten avaintaidot on sisällytetty ammatillisten
oppilaitosten toimintaan ja menettelyihin Suomessa, Italiassa ja Espanjassa.
Tämän pienimuotoisen tutkimuksen tulosten perusteella tarvitaan opas siitä, miten ammatillisen
koulutuksen avaintaitoja arvioidaan ja hyväksiluetaan. Vastaavasti on myös huomattavaa tarvetta
menetelmälle, jolla yksilö voi osoittaa elämänsä aikana saavuttamansa taidot, olipa kyse sitten
muodollisesta kouluopetuksesta tai epävirallisesta tai arkioppimisesta.

2. TOVET – Ensisijainen tutkimus (Menetelmä ja lähestymistapa)
Ensisijaisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kahdeksan elinikäisen oppimisen avaintaitoa on sisällytetty ammatillisten oppilaitosten jokapäiväiseen työhön kolmessa kumppanuusmaassa Suomessa, Italiassa ja Espanjassa.

22

Cedefop 2020, 25–26.

15

Kysely toteutettiin verkossa Forms-kyselynä, ja se oli jaettu yhdeksään (9) osaan.
Ensimmäisessä osassa esitetään vastaajien taustatiedot tilastollisista syistä. Vastaajia oli yhteensä
48 (Suomi 16, Espanja 17 ja Italia 14). Suurin osa vastaajista oli opettajia, kasvattajia, kouluttajia tai
vastaavia (27), muiden vastaajien ammatit olivat rehtori, johtaja tai vastaava (6), laatupäällikkö,
pedagoginen johtaja tai vastaava (8) ja muut ammatit (6). Vastaajat edustivat hyvin erilaisia ammatillisia koulutusaloja, joista suurin osa edusti tekniikan alaa (24).
Jaksot 2–9 käsittelivät kukin yhtä kahdeksasta avaintaidosta. Tavoitteena oli kerätä tietoa koulun
opetussuunnitelmiin tai muihin opetukseen sisältyvistä taitoihin, tietoihin ja asenteisiin liittyvistä
ominaisuuksista, jotka liittyvät kuhunkin avaintaitoon. Näin voitiin kerätä tietoa hyvistä käytännöistä ja osaamisen toteuttamisesta jokapäiväisessä työssä ja opetuksessa.
Ominaisuuksien tärkeyttä arvioitiin sanallisella asteikolla: erittäin tärkeä, tärkeä, melko tärkeä, ei
tärkeä, ei nähtävissä.
Espanja ja Suomi lähettivät kyselyn suoraan henkilöstölle, joten vastaajat vastasivat kysymyksiin
itsenäisesti. Italiassa TOVET-kumppanit toteuttivat haastattelut verkkokyselylomakkeen avulla ja
ottivat mukaan korkeakoulujen henkilöstöstä koostuvia ryhmiä, jotka vastasivat kysymyksiin ryhmänä, mikä saattaa olla parempi tapa, koska ryhmissä on eri opintoalojen edustajia sekä johdon
edustajia. Lisäksi tiimeille kerrottiin avaintaidoista ennen kyselyyn vastaamista.
1. Luku- ja kirjoitustaito
Luku- ja kirjoitustaitoa sekä hyvää ymmärtämystä pidetään tärkeänä tai erittäin tärkeänä koko ammatillisen koulutuksen ajan. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota yleisissä oppiaineissa, kuten
äidinkielessä tai vieraissa kielissä, mutta myös ammatillisissa teoria-aineissa. On myös tärkeää
huomioida erityistarpeiset ja ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ja muistaa, että tehtävien ohjeiden
on oltava hyvin selkeitä.
Eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin on sisällytetty erilaisia luku- ja kirjoitustaitoon liittyviä taitoja. Tärkeimpinä pidettiin taitoja kommunikoida sekä suullisesti että kirjallisesti, etsiä, kerätä ja
käsitellä tietoa sekä arvioida ja työskennellä tiedon pohjalta.
Vaikka luku- ja kirjoitustaidon tiedot ja taidot ovat tärkeitä, on mielenkiintoista huomata, että
myönteistä asennetta luku- ja kirjoitustaitoa kohtaan ei pidetty kovin tärkeänä. Saattaa olla, että
jotkut vastaajat ovat ajatelleet tätä kysymystä oppilaan näkökulmasta. Ammatillisissa oppilaitoksissa on opiskelijoita, jotka eivät osaa nähdä ammatillista koulutusta prosessina, jossa kaikki oppimisen osa-alueet ovat tärkeitä, eivät pelkästään käytännön taidot. Tämä saattaa olla jossain määrin edelleen myös joidenkin opettajien mielipide. Kuitenkin kiinnostusta vuorovaikutukseen muiden kanssa ja tietoisuutta kielen vaikutuksesta muihin sekä tarvetta ymmärtää ja käyttää kieltä
myönteisellä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla pidetään tärkeänä.
2. Monikielinen osaaminen
Sanaston ja toiminnallisen kieliopin tuntemusta sekä eri kielten moninaisuutta pidetään tärkeänä
tai erittäin tärkeänä. Kykyä ymmärtää puhuttuja viestejä sekä kykyä aloittaa, ylläpitää ja päättää
keskusteluja pidetään tärkeimpinä monikielisen osaamisen taitoina. Näiden taitojen oppimista
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toteutetaan äidinkielen ja vieraiden kielten opetussuunnitelmissa, ja se yhdistetään usein ammattialojen sisältöihin, mutta erityisesti keskustelut ovat tärkeä osa teoriatunteja monissa ammattialoissa.
Vastaajista 87,6 prosenttia piti kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä asenteena, jonka oppiminen voidaan sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Kotikansainvälistyminen esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa sekä opiskelijavaihto ovat
tärkeässä asemassa kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämisessä. Toisaalta erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maan virallisen kielen opetukseen maahanmuuttajataustaisille henkilöille,
sillä se auttaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan.
3. Matemaattinen osaaminen
Ammatillisessa koulutuksessa matemaattiset perustaidot ovat tärkeitä ja niitä tarvitaan, mutta
yleisesti ottaen STEM-aiheita pidetään tärkeämpinä korkea-asteen koulutuksessa.
Matemaattista perustaitoa tarvitaan jossain määrin kaikilla opintoaloilla, mutta sen merkitys vaihtelee alasta riippuen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeltava matematiikka yhdistetään kunkin
opintoalan sisältöön.
Puolelle vastaajista ymmärrys tieteen, teknologian ja inhimillisen toiminnan vaikutuksista sekä
kyky ymmärtää paremmin tieteellisten teorioiden, sovellusten ja teknologian edistysaskeleita, rajoituksia ja riskejä yhteiskunnassa yleensä eivät ole tärkeitä tai ne eivät edes näy heidän opetussuunnitelmissaan.
Kykyä soveltaa matemaattisia perusperiaatteita ja -prosesseja jokapäiväisessä elämässä kotona ja
työssä sekä kykyä käyttää ja käsitellä teknisiä välineitä ja koneita pidetään tärkeänä tai erittäin tärkeänä taitona.
Eettisten kysymysten huomioon ottaminen, turvallisuuden ja ympäristön kestokyvyn tukeminen
sekä totuuden kunnioittaminen ovat erittäin tärkeitä asenteita, ja niitä sovelletaan monissa oppiaineissa koulutuksessa.
4. Digitaalinen osaaminen
Nykyään kaikki ymmärtävät digitaalisen osaamisen merkityksen, ja pandemia on jopa lisännyt digitaalisten taitojen ja laitteiden tarvetta, johtuen äkillisestä siirtymisestä verkko-opiskeluun ja etätyöhön.
Digitaalisen osaamisen puute aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä, ja digitaaliteknologian tuntemus
ja ymmärtäminen sekä kyky käyttää sitä tukevatkin aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja yhteistyötä muiden kanssa. Tietoisuutta omista rajoituksista sekä digitaaliteknologian
käyttöön liittyvistä oikeudellisista ja eettisistä periaatteista pidetään myös erittäin tärkeänä.
Näiden taitojen opiskelu on sisällytetty digitaalitekniikan erityiskursseihin yleisopinnoissa, ja niitä
harjoitellaan kaikkien opintoalojen teoria- ja/tai käytännön tunneilla.
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Eettinen, turvallinen ja vastuullinen lähestymistapa digitaalisten välineiden, esimerkiksi sosiaalisen
median, käyttöön sekä kriittinen mutta ennakkoluuloton suhtautuminen omaan kehitykseensä sisältyvät lähes jokaisen vastaajan opetussuunnitelmaan.
5. Henkilökohtainen, sosiaalinen ja oppimaan oppimisen osaaminen
Käyttäytymissääntöjen ymmärtämisellä ja omien osaamisen kehittämistarpeiden tuntemisella
sekä erilaisilla tavoilla kehittää osaamista ja etsiä koulutus- ja uramahdollisuuksia on merkittävä
rooli koko koulutuksen ajan. Nämä sisältyvät kaikkiin oppiaineisiin, mutta yleisissä opinnoissa on
myös erityinen kurssi nimeltään opiskelu- ja urasuunnittelutaidot.
Kykyä oppia ja työskennellä sekä yhteistyössä että itsenäisesti pidetään erittäin tärkeänä (81,3 %),
samoin kuin kykyä osoittaa suvaitsevaisuutta, ilmaista ja ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Näitä taitoja pidetään erittäin tärkeinä, ja ne sisältyvät jossain määrin kaikkiin oppiaineisiin.
Toisten ihmisten ja heidän tarpeidensa monimuotoisuuden kunnioittaminen ja valmius sekä ennakkoluulojen voittamiseen että kompromissien tekemiseen ovat korkealle arvostettuja arvoja
koko koulutuksessa.
6. Kansalaisuusosaaminen
Vastaajien mukaan yksilöihin, ryhmiin, työorganisaatioihin, yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin
liittyvien peruskäsitteiden ja -ilmiöiden tuntemusta pidetään tärkeänä koko ammatillisen koulutuksen ajan.
Tietoisuus vastuullisista järjestelmistä on tullut maailmanlaajuisesti näkyväksi viime vuosina, ja
siksi onkin ilahduttavaa nähdä kestävän elämäntavan merkitys myös tässä tutkimuksessa: erittäin
tärkeä 53,3 % tärkeä 33,3 %.
Ajankohtaisten tapahtumien tuntemus ja osallistuminen päätöksentekoon kaikilla tasoilla eivät
kuitenkaan näytä olevan tärkeä osa ammatillista koulutusta. Vaikka EU:n politiikat ja säädökset näkyvät selvästi monissa ammateissa, voi olla vaikea ymmärtää, mikä yhteys päätöksentekoon osallistumisen ja käytännön tilanteissa ilmenevien EU-säädösten välillä on.
Kriittisen ajattelun ja integroitujen ongelmanratkaisutaitojen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa pidetään vastaajien keskuudessa erittäin tärkeänä. Ne mainitaan erittäin tärkeinä tulevaisuuden työelämätaitoina myös OECD:n Future of Education and Skills 2030 -raportissa.
Työpaikoilla suoriutuminen riippuu myös monista sosiaalisista ja emotionaalisista taidoista, kuten
sinnikkyydestä, tehokkuudesta, vastuullisuudesta, uteliaisuudesta ja tunnevakaudesta. Tässä tutkimuksessa vastaajat arvostivat suuresti sosiaalisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden, sukupuolten
tasa-arvon ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemista.
7. Yrittäjyysosaaminen
Yrittäjyysosaaminen on merkittävä arvo ammatillisessa koulutuksessa. Itsetuntemusta omista vahvuuksista ja heikkouksista pidetään erittäin tärkeänä lähtökohtana tehokkaalle työskentelylle kaikissa ammateissa.
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Luovuutta, johon sisältyy mielikuvitus, strateginen ajattelu ja ongelmanratkaisu, sekä kykyä työskennellä sekä yksilönä että yhteistyössä tiimeissä pidetään tärkeinä taitoina.
Tutkimuksen mukaan eniten arvostettu asenne on yrittäjähenkisyys, jota luonnehtivat aloitteellisuus ja toimeliaisuus, proaktiivisuus, tulevaisuuteen suuntautuneisuus sekä rohkeus ja sinnikkyys
tavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeää on myös halu motivoida muita ja arvostaa heidän ideoitaan,
empaattisuus ja ihmisistä ja maailmasta huolehtiminen.
8. Kulttuuritietoisuuden ja -ilmaisun osaaminen
Oman perimän, perinteiden ja kulttuuritaustan tuntemus on avaintekijä muiden ihmisten, kuten
työtovereiden ja asiakkaiden käyttäytymisen, ajattelutavan ja toiminnan ymmärtämisessä työpaikalla.
Puolet vastaajista piti paikallisen, kansallisen, alueellisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen
kulttuurin ja kulttuuri-ilmaisun tuntemusta, mukaan lukien kielet, perintö, perinteet ja kulttuurituotteet, tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Toinen kulttuuritietoisuuden ja ilmaisutaidon näkökulma, joka nousee tutkimuksessa esiin, on se,
että on tärkeää ymmärtää omaa kehittyvää identiteettiä ja kulttuuriperintöä kulttuurisen moninaisuuden maailmassa ja sitä, miten taide ja muut kulttuurin muodot voivat olla keino sekä nähdä
maailmaa että muokata sitä.
Kulttuuritietoisuuden kannalta tärkeimpiä asenteita olivat avoin suhtautuminen kulttuuri-ilmaisun
moninaisuuteen ja sen kunnioittaminen sekä eettinen ja vastuullinen suhtautuminen henkiseen ja
kulttuuriseen omistajuuteen.
Lisäksi uteliaisuus maailmaa kohtaan, avoimuus kuvitella uusia mahdollisuuksia ja halu osallistua
kulttuurikokemuksiin.
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3. Hyviä käytäntöjä avaintaitojen toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa
Ydinasiat
Hankkeen kumppanimaissa (Suomi, Italia, Espanja) toteutettu avaintaitojen käsittelyä koskeva ensisijainen kyselytutkimus antoi mielenkiintoisia tuloksia siitä, millaisia aiheita opetussuunnitelmissa käsitellään.
Seuraavissa taulukoissa esitetään maakohtaisesti, mihin keskeisiin oppiaineisiin avaintaidot liittyvät.
1. Luku- ja kirjoitustaito
Suomi
a) Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, b) Taide ja luova ilmaisu
Italia
Espanja

a) Italian kieli, b) Historia, c) Vieraat kielet, d) Taiteet, e) Maantiede, f) Oikeustiede,
g) Taloustiede, h) Tietojenkäsittely
Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.

2. Monikielinen osaaminen
Suomi
a) Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, b) Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä.
Italia
a) englanti, b) saksa, c) ranska, d) espanja, e) yhteiskuntatalous, f) italia, g) uskonto.
Espanja
a) Vieras kieli (englanti)
3A. Matemaattinen osaaminen
Suomi
a) Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Italia
a) Matematiikka, b) Tieteet, c) Tietojenkäsittelytiede, d) Merkeologia, e) Taloustiede, f) Geometria, g) Fysiikka.
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
3B. Tieteen ja teknologian osaaminen
Suomi
a) Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
Italia
a) STEM, b) Merkeologia, c) Terveys, d) Ravitsemus, e) Turvallisuus, f) Viestintäteknologia, g) Fysiikka, h) Kemia, i) Kestävä kehitys, l) Kansalaiskasvatus, m) Uskonto.
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
4. Digitaalinen osaaminen
Suomi
a) Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Italia
a) Tietotekniikka, b) Digitaalinen ja visuaalinen viestintä, c) Johtaminen, d) Taloustiede.
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Espanja

a) Tietotekniikan oppiaine

5. Henkilökohtainen, sosiaalinen ja oppimaan oppimisen osaaminen
Suomi
a) Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet; b) Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpito.
Italia
a) Uskonto, b) Psykologia, c) Urheilu.
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
6. Kansalaisuusosaaminen
Suomi
a) Toiminta yhteiskunnan jäsenenä ja kansalaisena, b) Toiminta työelämässä, c)
Kestävän kehityksen edistäminen.
Italia
a) Historia, b) Oikeus, c) Sosiaalikasvatus, d) Talouskasvatus, e) Maantiede, f) Talous, g) Kielet, h) Oikeuskasvatus, i) Ympäristöetiikka, l) Luonnontieteet, m) italian kieli.
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
7. Yrittäjyysosaaminen
Suomi
a) Yrittäjyys ja yrittäjyystoiminta, b) Liiketalous ja yritystoiminta.
Italia
a) Talous, b) Markkinointi, c) Johtaminen, d) Yrityspsykologia.
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
8. Kulttuuritietoisuuden ja ilmaisun osaaminen
Suomi
a) Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, b) Taide ja luova ilmaisu, c) Viestintä ja
vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, d) Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla
kielellä, e) Kestävän ympäristön edistäminen.
Italia
a) italian kieli, b) Psykologia, c) Taide, d) Uskonto, e) Etiikka.
Espanja
a) Sosiaalinen integraatio
Ensisilmäyksellä oppiaineiden organisointi kolmessa maassa näyttää hyvin erilaiselta.
Suomen ja Italian järjestelmissä avaintaitoja käsitellään joissakin keskeisissä/yleisissä oppiaineissa,
jotka ovat olennainen osa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaa (mielenkiintoisia esimerkkejä ovat viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, talous, psykologia, etiikka ja yrittäjyys).
Espanjassa useimpia avaintaitoja pidetään osana ammatillisia oppiaineita, minkä vuoksi kahdeksan
avaintaitoa ja keskeiset oppiaineet eivät erityisesti vastaa toisiaan. Poikkeuksena ovat monikielisyysosaaminen (englanti), digitaalinen osaaminen (tietotekniikka) ja kulttuuritietoisuus (sosiaalinen integraatio).
Toinen mielenkiintoinen näkökulma on ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin sisällytettyjen keskeisten oppiaineiden luonteen analysointi. Suomessa avaintaitojen ja keskeisten oppiaineiden välinen vastaavuus on selkeä ja suora (luku- ja kirjoitustaitoa käsitellään viestinnällisissä oppiaineissa äidinkielen viestinnän ja taideaineiden muodossa), kun taas Italiassa avaintaidot sisältyvät
useampiin keskeisiin oppiaineisiin (luku- ja kirjoitustaito sisältyy viestinnän ja taideaineiden lisäksi
myös maantietoon, talouteen ja jopa tietotekniikkaan). Italialaisen lähestymistavan perusteella
näyttää siltä, että avaintaitoja voidaan käsitellä monissa oppiaineissa, jotka eivät välttämättä kuulu
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kyseisen oppiaineen oppimisalueeseen. Avaintaitojen käsittelyn eroavuudet riippuvat eri syistä
(Italiassa ei ole vielä kansallista järjestelmää avaintaitojen käsittelyä ja arviointia varten). Keskeiset
oppiaineet sisältyvät ja niitä käsitellään myös ammatillisina oppiaineina sekä suomalaisessa että
italialaisessa järjestelmässä.

Sovelletut menetelmät keskeisissä oppiaineissa
Toinen mielenkiintoinen analyysinäkökulma muodostuu kussakin maajärjestelmässä käytetyistä
menetelmistä, jotka ovat tulosta tutkimuksesta.
Keskeisiä oppiaineita käsitellään eri tavoin, kuten alla olevista taulukoista käy ilmi.
1. Luku- ja kirjoitustaito
Suomi
verkkomateriaali, pienet tekstit, ongelmanratkaisu, työryhmät, blogi, luovien tekstien
kirjoittaminen, itseilmaisu, roolileikit.
Italia
lukupalkinto, draama, vieraskielisten oppijoiden oheistoiminta, kirjoituslaboratorio,
käänteinen luokkahuone (flipped classroom).
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
2. Monikielinen osaaminen
Suomi
CLIL-menetelmä, pienet keskustelut, liikkuvuus, tandemopetus.
Italia
CLIL-menetelmä, liikkuvuus, virtuaalinen vaihto
Espanja kaksikielinen koulutus, haasteisiin perustuva oppiminen
3A. Matemaattinen osaaminen
Suomi
ongelmanratkaisu, kriittinen tietojen analysointi
Italia
todelliset tehtävät, STEM-menetelmä
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
3B. Tieteen ja teknologian osaaminen
Suomi
verkkomateriaali, video, kokeet, ongelmanratkaisu, projektioppiminen.
Italia
projektioppiminen, opintokäynnit
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
4. Digitaalinen osaaminen
Suomi
älypuhelimen käyttö, verkko-oppiminen, liikkuvuus.
Italia
Microsoft-sertifiointi, temaattiset työpajat, fablab,
Espanja verkko-oppiminen, tiimityö
5. Henkilökohtainen, sosiaalinen ja oppimaan oppimisen osaaminen
Suomi
itsearviointi, yksilölliset oppimispolut, CV
Italia
aktiivinen työnhaku, roolileikitt
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Espanja

Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
6. Kansalaisuusosaaminen
Suomi
elinkaariajattelu, verkkomateriaali, projektioppiminen, vapaaehtoistyö
Italia
ryhmäkeskustelu, työkahvila perheiden kanssa, projektityö, opintokäynnit, taitokilpailut
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
7. Yrittäjyysosaaminen
Suomi
kriittinen ajattelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, projektioppiminen
Italia
kokemuksellinen oppiminen, projektioppiminen, opintotapausten analysointi
Espanja Espanjalaisessa järjestelmässä tämä osaaminen ei liity tiettyihin oppiaineisiin, vaan se
on poikkialaista osaamista teknisissä oppiaineissa.
8. Kulttuuritietoisuuden ja ilmaisun osaaminen
Suomi
tandemopetus, etninen ruoka koulussa, saapuva liikkuvuus, lähtevä liikkuvuus
Italia
hankeoppiminen, alueiden välinen liikkuvuus, virtuaalinen liikkuvuus, draama
Espanja tiimityö, haasteisiin perustuva oppiminen
Useimmissa tapauksissa kolmen maan järjestelmissä opettajat suosivat yhteistoiminnallisia menetelmiä, joissa oppijat voivat toistaa todellisia tehtäviä. Italian järjestelmässä voidaan löytää "dramatisointimenetelmä", joka liittyy lukutaitoon sekä kulttuuritietoisuuteen ja ilmaisutaitoon. Samanlainen lähestymistapa on roolileikin käyttö, jota käytetään Suomen järjestelmässä lukutaitoon
ja Italian järjestelmässä henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja oppimaan oppimiseen liittyvään osaamiseen; erityisiä lähestymistapoja ovat kriittinen ajattelu ja tandem-opetusmenetelmät, jotka ovat
tyypillisiä Suomen järjestelmässä monikielisyyden, yrittäjyyden sekä kulttuuritietoisuuden ja -ilmaisun osaamisen käsittelyssä; myös Italian järjestelmässä suositaan kokemusperäisiä menetelmiä, kuten projektioppimista, tieteen ja teknologian osaamisen, kansalaisosaamisen ja yrittäjyysosaamisen käsittelyssä.
Espanjassa käytetään perusaineissa lähinnä menetelmiä, jotka suuntautuvat enemmän "haasteisiin perustuvaan oppimiseen" ja ryhmätyöskentelyyn monikielisyyden, digitaalisen osaamisen ja
kulttuuritietoisuuden edistämiseksi. Erityisiä lähestymistapoja löytyy kansalaisvalmiuksien käsittelyssä sekä Suomen että Italian järjestelmissä, joissa mainitaan vapaaehtoistyö (Suomen järjestelmässä) ja perheiden kanssa järjestettävät työkahvilat (Italian järjestelmässä): toisaalta erityinen
tuki itsenäisyyden ja "toissijaisuuden" tunteen edistämiseksi (vapaaehtoistyö) ja toisaalta perheiden osallistuminen (työkahvila) osana koulun sosiaalista ekosysteemiä. CLIL-menetelmä mainitaan
kaikissa kolmessa järjestelmässä monikielisen osaamisen käsittelyssä, sillä ammatillisessa koulutuksessa on tällä historiallisella hetkellä tarpeen kiinnittää enemmän huomiota toisen kielen harjoittamisen kykyyn.
Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan, miten kaikissa kolmessa järjestelmässä keskeiset oppiaineet
sisältyvät ammatillisiin oppiaineisiin ja miten ammatilliset oppiaineet käsittelevät niitä, sekä avaintaitojen ja kansainvälistymiseen tähtäävien toimintojen välistä suhdetta.
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Ammatilliset oppiaineet
Ammatillisten oppiaineiden analysoinnissa olemme päättäneet syventyä merkittävimpiin menetelmiin liittyen ammatillisiin oppimistuloksiin.
Tutkimuksen tuloksena saatuja avaintaitoja käsitellään ammatillisissa oppiaineissa poikkialaisesti.
Tälle prosessille on ominaista erityiset menetelmälliset lähestymistavat eri maiden järjestelmissä.
Erityisesti henkilökohtaisia, sosiaalisia ja oppimaan oppimisen taitoja sekä kansalais- ja yrittäjyysvalmiuksia käsitellään erityisohjelmissa tai -aloitteissa, joilla edistetään oppijoiden työllistyvyyttä
näissä kolmessa maassa.
Suomi
Tutkimuksemme osoittaa, että suomalaisessa järjestelmässä edistyneemmät oppijat voivat toimia
muiden oppijoiden ohjaajina. Oppijat valitsevat itse osan opintopolusta, mikä edistää itsenäisyyttä
ja tietoisuutta opintojaksosta. Ammatilliset oppilaitokset kannustavat myös vapaaehtoistoimintaan, jotta oppijat ymmärtäisivät vastuunsa ja roolinsa yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminnan
avulla voidaan kerätä joitakin osaamispisteitä sopiviin tutkinnon osiin.
Lisäksi "kevytyrittäjyys" ja Nuori Yrittäjyys -aloite antavat merkittävän sysäyksen avaintaitojen parantamiselle. Kevytyrittäjyys on tapa työllistää itsensä ja toimia melkein kuin yrittäjä, mutta ilman
yritystunnusta. Verohallinnon mukaan kevytyrittäjää ei siis pidetä perinteisenä yrittäjänä.
Nuori Yrittäjyys on osa maailmanlaajuista voittoa tavoittelematonta järjestöä nimeltä JA (Junior
Achievement) Worldwide. Se on johtava yrittäjyyskasvatuksen järjestö Suomessa. He auttavat lapsia ja nuoria oppimaan yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä talousosaamista. He toimivat yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, päättäjien, elinkeinoelämän ja nuorten kanssa. 23
Erilaisten opinto-ohjelmien toteuttaminen auttaa koulutuksen tarjoajia yrittäjyyden, työelämätaitojen ja talouslukutaidon opettamisessa. Ne tarjoavat opettajille työkaluja, jotka on laadittu nykyisten kansallisten opetussuunnitelmien mukaisesti eri taitojen opettamiseen, jotka tukevat kokonaisvaltaista ja monipuolista oppimista kaikilla kouluasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteen
koulutukseen.
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Nuori Yrittäjyys ry. 2021
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Kuva 6. Työkaluja työelämätaitojen, yrittäjyysasenteen ja talousosaamisen kehittämiseen toisella
asteella ja korkeakoulussa Suomessa (Nuori Yrittäjyys ry, 2021)
Lisätietoja löydät näiltä verkkosivuilta: https://nuoriyrittajyys.fi/en/ tai https://www.jaworldwide.org/.
Italia
Italialaiset ammatillisen koulutuksen tarjoajat mainitsevat työssäoppimiseen ja avaintaitojen edistämiseen ammatillisten oppiaineiden kautta liittyvistä toimista niin sanotun "koulutusyrityksen"
pedagogisen mallin. Koulutusyritys on tarkoitettu työympäristössä tapahtuvaksi koulutusmuodoksi, joka luo tuottavan todellisuuden oppilaitoksessa (tai koulutuslaitoksessa), mutta joka pystyy
toimimaan markkinoilla; jossa voidaan yhdistää sekä oppiminen todellisessa tilanteessa että yritysorganisaation johtaminen. Koulutusyritys ei ole ainoastaan oikeudellinen ja organisatorinen kokonaisuus, vaan se vastaa ennen kaikkea koulutustarpeeseen.

Työtä tarkastellaan tässä ainakin kahdesta näkökulmasta:
-

Yhtenä hyödyllisenä paikkana ihmisen elinikäiselle koulutukselle
Ympäristönä, jolla on välitöntä opetusarvoa.

Koulutusta ja/tai sosiaalista integraatiota tarjoavien yritysten valinnassa on otettava huomioon yrityksen organisaation ominaispiirteet ja laitteisto. Koulutusta ja/tai sosiaalista osallisuutta tarjoavien yritysten valinnassa on näin ollen otettava huomioon organisaation ominaisuudet ja sisäinen
henkilöstö, jotta yrityksestä tulee "koulutusympäristö", joka kykenee tuottamaan lisäarvoa opiskelijan suuntautumisen, tietoisuuden, itsenäisyyden ja henkilökohtaisen vastuun osalta, jotta opiskelijan tekniset ja ammatilliset taidot ja pätevyys saavutetaan ja/tai niitä lisätään tehokkaasti.
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Luovuus- ja innovaatiokoulutuksesta on tulossa yhä tärkeämpi osa uusia ammatillisen koulutuksen
opetussuunnitelmia, joissa keskitytään yrittäjätaitoihin ja -asenteisiin. Yrityskoulutus edustaa näin
ollen yrityssimulaation koulutusmuotojen evoluutiota ja samalla niiden täydentämistä:
-

on verrattava itseä entistä enemmän todellisiin markkinoihin ja pakotettava nuoret vastuuseen ja yrittäjälliseen aloitteellisuuteen,
se tarjoaa edellytykset vapautua "opiskelijan" roolista (esim. mahdollisuus saada palkkaa).

Koulutusyritys edellyttää nuorilta vahvaa suunnitelmallisuutta ja voimaannuttaa heitä. Itse asiassa
oppilaat sijoitetaan todelliseen työympäristöön, tavaroita tai palveluja tuottavaan yritykseen. Koulutushanke on täten sovitettava ammatilliseen ympäristöön ja taitoprofiiliin, jota tarvitaan tietyn
ammatillisen toiminnan suorittamiseksi asianmukaisella tavalla.
Vaaditun teknisen osaamisen lisäksi koulutuspolussa keskitytään yhtä huolellisesti poikkialaisen
osaamisen ja ammatillisten asenteiden kehittämiseen sekä kyseisen ammatin ja/tai alan mukaisiin
alueisiin. On siis muistettava, että tavoitteet, joihin koulutuksella pyritään, on määritelty kahdella
erillisellä ja toisiinsa liittyvällä tasolla: toisaalta oppiminen liittyy tiettyyn ammattiin, jolle on ominaista työmarkkinoiden tarkat vaatimukset erityistietojen ja -taitojen osalta; toisaalta yhtä tärkeitä
koulutuksen onnistumisen kannalta ovat näkökohdat, jotka liittyvät kykyyn ottaa elämänsä omiin
käsiin ja saavuttaa kriittinen autonomia henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityshankkeensa määrittelyssä.
Cedefop laati vuonna 2012 tutkimuksen Trends in VET policy in Europe 2010-12 Progress towards
the Bruges communiqué, Luxemburg, 2012. Mielenkiintoisia näkemyksiä voidaan saada muun muassa osiosta, joka koskee työssä oppimista sekä innovatiivisten ja yrittäjätaitojen edistämistä
(Work-based learning and Fostering innovative and entrepreneurial skills).
Vuonna 2018 julkaistiin tutkimus "The Training Enterprise: Italian experiences", jossa esiteltiin
eräitä tärkeimpiä kokemuksia Italiassa toimivista ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien perustamista koulutusyrityksistä (http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-a-confronto/). Tutkimuksen toimittivat ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca
Educativa) ja Scuola Centrale Formazione.

Espanja
Analysoidessamme avaintaitoja koskevien tutkimusten tuloksia havaitsimme, että Baskimaassa on
erilaisia avaintaitoja, joita kehitetään eri menetelmillä Baskimaan ammatillisen koulutuksen järjestelmässä.
Tutkimuksemme kohdistuu kolmeen eri menetelmään, joita käytetään Baskimaan ammatillisessa
koulutusjärjestelmässä: Ethazi-, Ikasenpresa- ja UrratsBat-ohjelmiin.
ETHAZI
Perustuu haasteperusteiseen yhteisölliseen oppimiseen (CHALLENGE-BASED COLLABORATIVE
LEARNING).
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Ongelmatilanteen lähestyminen, sen muuttuminen haasteeksi sekä koko prosessi tuloksen aikaansaamiseksi rakentuu kunkin koulutusjakson teknisten ja erityisten taitojen ja poikkialaisen osaamisen perusteella, jotka ovat tällä hetkellä strategisia luonteeltaan, kuten itsenäisyys oppimisessa,
tiimityöskentely, suuntautuminen poikkeuksellisiin tuloksiin jne.
Ongelmatilanteet esitetään kaikissa tapauksissa luokalle, joka on jaettu tiimeihin, jossa työskentelyprosessin on mahdollistettava oppilaiden kokeminen tilanne haasteena, jonka jälkeen heillä on
oltava mahdollisuus tuottaa tarvittava tieto, jonka perusteella he pystyvät tuottamaan parhaat
ratkaisut.
Haasteisiin perustuva lähestymistapa edellyttää oppimisen mekaniikan uudelleentulkintaa. Malliin
parhaiten sopiva tulkinta on, että oppiminen on kehitysprosessi, josta oppilas on vastuussa. Haasteisiin perustuva oppiminen tarjoaa skenaarion ja tilanteen, jossa yksilö- ja tiimioppijat toimivat ja
tuottavat lopputuloksen. Tulosta tulkitaan, analysoidaan, mikä toimi ja mikä ei, ja päätetään, mitä
seuraavassa haasteessa tehdään toisin, jotta päästään lähemmäksi parempia tuloksia.
Tämä työehdotus ei sovi rakenteelliseen malliin sellaisena kuin olemme sen tähän asti tunteneet;
sellaiset elementit kuin aikataulut, arvioinnit, luokkahuoneiden kokoonpano jne. eivät nykyisessä
muodossaan ole enää päteviä, vaan niitä on mietittävä ja määriteltävä uudelleen.
Taulukko 1. Ethazi-mallin ominaispiirteet
Modulaarisuus

Itseohjautuvat jakso-opetusryhmät

Arviointi osaamisen kehittämisen
edistämiseksi

Oppimistilojen mukauttaminen

Haasteiden suunnittelun on oltava mahdollisimman lähellä kunkin harjoittelujakson työtodellisuudessa esiintyviä suoritustilanteita. Tämä edellyttää ammatillisen osaamisen ja jakson oppimistulosten syvällistä analysointia, jotta oppimisajan tehokkuutta voidaan parantaa.
Aloitetaan edistämään tiimityötä ja vastuuta opetusryhmässä,
joka koostuu pienestä määrästä jäseniä, jotka ovat vastuussa
koko koulutusjaksosta ja jotka voivat itseohjautuvuutensa ansiosta mukauttaa aikataulujaan, tilojen käyttöä, vuoroja ja sijaisuuksia jne. niiden tarpeiden mukaan, joita opiskelijoiden oppimisen kehittyminen kulloinkin edellyttää.
Sama tiimi vastaa yksilö- ja ryhmäopetuksesta koko jakson ajan.
Arviointi on keskeinen osa opiskelijoiden omaa oppimisprosessia, ja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta edistymisestään
suunnitellun ammatillisen osaamisen hankkimisessa.
Jotta tätä arviointitapaa voitaisiin edistää ja rohkaista sekä opetushenkilöstöä että opiskelijoita (henkilökohtaisesti ja ryhmissä)
ja muita arviointiprosessiin osallistuvia toimijoita osallistumaan
siihen, on kehitetty erityinen SET-työkalu (Skills Evolution Tool=
Taitojen kehittämisen työkalu).
Uusien menetelmien käyttöönotto edellyttää luokkahuoneita,
laitteita, kalusteita ja erityisiä tiloja, jotka poikkeavat koulutuskeskusten tavanomaisista tiloista. Tilojen suunnittelu perustuu
pääasiassa joustaviin, avoimiin ja toisiinsa kytkettyihin tiloihin,
jotka edistävät aktiivista ja yhteistoiminnallista työskentelyä
suosivia olosuhteita.
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Kommentit:
Tässä haasteisiin perustuvassa yhteistoiminnallisessa oppimismenetelmässä kehitetään useimpia
avaintaitoja. Opiskelijoiden on työskenneltävä ryhmässä erilaisten haasteiden ratkaisemiseksi.
Näillä aloilla eniten kehitettyjä avaintaitoja ovat:
-

Kielellisen kommunikaation osaaminen
Digitaaliset taidot
Oppimaan oppiminen
Sosiaaliset taidot
Kulttuuritietoisuus
Teknologia

IKASENPRESA
Mikä on Ikasenpresa?
Ikasenpresa on koulutusohjelma, joka perustuu kouluyritysten perustamiseen luokkahuoneessa.
Yksi hankkeen tavoitteista on tuoda yritysmaailma luokkahuoneeseen, kannustaakseen yrittäjyystaitojen kehittymistä (luovuus, innovointi, tiimityö, päätöksenteko, aloitteellisuus, johtajuus, sitoutuminen ja päättäväisyys, neuvottelutaidot jne.), rohkaistakseen tutustumaan muihin kulttuureihin ja sosiaalisiin realiteetteihin ja edistääkseen koulujen välistä yhteistyötä.
Tavoitteet
- Luoda Ikasenpresa, jotta oppilaat olisivat tietoisia siitä, mitä yrittäjyyteen kuuluu ja mitä
toimia heidän on toteutettava yrittäjyyden toteuttamiseksi.
- Kehittää oppilaiden taitoja, jotta heistä tulisi hyviä ammattilaisia - työllistyviä ja aktiivisia
ihmisiä sekä yrittäjiä. Edistää sisäistä yrittäjyyttä.
- Lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, että itsensä työllistäminen on myös yksi vaihtoehto.
Mitä on tehty?
Opiskelijat perustavat pienen yrityksen, jossa he hoitavat kaikki sen toiminnot, yrityskuvan, hallinnon, markkinoinnin, ostamisen ja myymisen jne. Heidän tuotteensa ovat oikeita, itse valmistettuja
tai markkinoituja. Kurssin aikana järjestetään kaksi yrityskokousta, joihin osallistuu kaksi edustajaa
kustakin yrityksestä, ensimmäisessä he esittelevät yrityksensä muille ja toisessa he kertovat yrityksensä edistymisestä. Kokousten ensimmäisessä osassa heille järjestetään viestintää ja myyntipisteitä käsitteleviä työpajoja. Helmikuussa järjestetään messut, joilla opiskelijat voivat työskennellä
myyntipisteen parissa ja tarjota tuotteitaan yleisölle.
Ikasenpresa luo innovatiivisen oppimisympäristön ja käyttää erittäin käytännöllistä oppimismenetelmää, johon sisältyy uusien teknologioiden käyttö (sähköposti, videokonferenssit, vieraiden kielten käyttö jne.), jotka ovat nykypäivän tietoyhteiskunnassa välttämättömiä työ- ja viestintävälineitä.
Kommentit:
Näkemyksemme mukaan Ikasenpresa on yrittäjyyteen perustuva menetelmä. Yrittäjyyden ollessa
yksi tärkeimmistä kehitettävistä avaintaidoista, kaikkia avaintaitoja kehitetään tämän menetelmän
avulla teknisten oppiaineiden puitteissa.
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Yrittäjyys
Kielellisen kommunikaation osaaminen
Digitaalinen osaaminen
Oppimaan oppiminen
Sosiaalliset taidot
Kulttuuritietoisuus

URRATS BAT
Urratsbat on yritysten perustamista tukeva ohjelma, joka on suunnattu keski- ja ylemmän tason
ammatillisten koulutuskeskusten toisen vuoden opiskelijoille ja kaikille henkilöille, jotka ovat tekemisissä keskuksen kanssa epävirallisten koulutuskurssien tai luokkahuoneen ulkopuolisen koulutuksen kautta.
Urratsbat tarjoaa yrittäjälle kattavaa neuvontapalvelua yrityksen perustamisprosessissa, mahdollisuuden käyttää asianmukaisesti varustettua toimistoa opetuskeskuksessa yrityksen ensimmäisten
toimintakuukausien ajan ja, jos hanke niin vaatii, mahdollisuuden käyttää muita tiloja, kuten keskuksen työpajoja, tuotteiden prototyyppien valmistamiseen.
Mitä Urratsbat tekee?
Yrityksen perustaminen ei ole helppo tehtävä, minkä vuoksi Urratsbat on päättänyt tehdä keskuksista hautomoita ja yrityshautomoita. Jos yrityshankkeet sitä vaativat, ohjelman osallistujat voivat
käyttää myös muita tiloja, kuten keskuksen työpajoja, joissa valmistetaan prototyyppejä tutkittavasta tuotteesta. Jokaisessa keskuksessa on lisäksi henkilö tekemässä valistustyötä (keskustelut,
joissa esitellään itsenäistä ammatinharjoittamista todellisena keinona päästä ulos työmarkkinoilta)
ja antamassa ohjausta yrityshankkeille. Tämä henkilö tukee hankkeen vetäjää koko yrityksen perustamisprosessin ajan.
Kenelle se on suunnattu:
Urratsbat on suunnattu keski ja ylemmän tason ammatillisten koulutuskeskusten toisen vuoden
opiskelijoille, keskuksen entisille opiskelijoille ja kaikille, joilla on suhde keskukseen ei-säänneltyjen
koulutuskurssien tai luokkahuoneen ulkopuolisen koulutuksen kautta.
Tarjotut palvelut
Urratsbat-ohjelma tarjoaa:
- Keskuksessa on vastuuhenkilö, joka on järjestäjän käytettävissä koko prosessin ajan.
- Koulutuskeskuksessa sijaitseva yrittäjän toimisto, joka on asianmukaisesti varustettu, jotta
yrityksen perustamisprosessissa tarvittavat työt voidaan suorittaa asianmukaisesti.
- Mahdollisuus käyttää koulutuskeskuksen laitteita käynnistysvaiheessa.
- Kattava neuvontapalvelu, joka auttaa yrittäjiä muuttamaan liikeideansa yritystodellisuudeksi.
Urratsbatin toiminta-alue
Tämä aloite helpottaa sellaisen yritysyhteisön luomista, joka koostuu kaikista Urratsbat-ohjelman
yli 10-vuotisen historian aikana perustetuista yrityksistä.
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Kokemusten vaihtaminen, uusien hankkeiden luominen yritysyhteistyön tuloksena, baskilaisen
ammatillisen koulutuksen yrittäjyyden näkyväksi tekeminen tai uusien asiakkaiden etsiminen ovat
joitakin tämän alustan tavoitteista. Alusta on kehitetty yrittäjähanketta hallinnoivien ja sen haasteita ymmärtävien henkilöiden näkemysten pohjalta.
Tämä alusta, jossa on tilaa kaupalliselle toiminnalle hakukoneiden ja tapahtumien kautta, mutta
myös Urratsbat-yritysten välisen yhteisen työn ja viestinnän vahvistamiseksi, pyrkii tulemaan yhdeksi Baskimaan yrittäjyyden referenssikohteeksi ja kattamaan näin kaksi tavoitetta: parantaa yritystemme tuloslaskelmia ja ylläpitää Urratsbat-ohjelman henkeä.
https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da
Kommentit:
Todellisen uuden yritysidean kehittäminen ammatillisen koulutuksen aikana antaa lisäpontta opiskelijoille, jotka ovat päättäneet ryhtyä yrittäjiksi. UrratsBat -ohjelman aikana opiskelijoiden on kehitettävä sekä koulussa että koulun ulkopuolella kaikki keskeiset taidot, jotta voivat toteuttaa
oman hankkeensa.
Tässä menetelmässä kehitetyt avaintaidot:
- Yrittäjyys
- Kielellisen kommunikaation osaaminen
- Digitaalinen osaaminen
- Oppimaan oppiminen
- Sosiaalliset taidot
- Kulttuuritietoisuus
- Teknologia

Kansainvälisyys
Analyysi siitä, millaisia avaintaitoja ammatillisen koulutuksen järjestelmässä tarjottavassa kansainvälisessä toiminnassa on hankekumppaneiden kesken, on mielenkiintoinen näkökulma. Kansainvälisessä toiminnassa voidaan kehittää erilaisia avaintaitoja. Osaamisen kansainvälistyminen on erittäin mielenkiintoinen tutkimusalue, jossa voidaan tarkastella, minkä avaintaitojen osalta kansainvälistymistä useimmiten edistetään ja hankitaan. Kolmessa maassa kansainvälistymistä kehitetään
joissakin yhteisissä toiminnoissa. Kaikki kolme maata ovat aktiivisia kansainvälisessä toiminnassa.
Sekä opiskelijat että henkilöstö osallistuvat erilaisiin kansainvälisiin toimiin, joilla kehitetään ammatillisen koulutuksen eri avaintaitoja.
1) Kansainvälinen liikkuvuus
a. Opiskelijoiden liikkuvuus
Avaintaidot, jotka kehittyvät lähtevän ja saapuvan liikkuvuuden myötä.
- Kielellisen kommunikaation osaaminen
- Digitaalinen osaaminen
- Oppimaan oppiminen
- Sosiaalliset taidot
- Kulttuuritietoisuus
- Teknologia
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Yrittäjyys

b. Opettajien liikkuvuus:
Opettajien liikkuvuuden myötä kehittyneet avaintaidot.
- Kielellisen kommunikaation osaaminen
- Digitaalinen osaaminen
- Oppimaan oppiminen
- Sosiaalliset taidot
- Kulttuuritietoisuus
- Teknologia
2) Kansainvälinen yhteistyö
Ammatillisen koulutuksen verkkoliikkuvuudet, joissa henkilöstö ja opiskelijat ovat mukana. Verkkoliikkuvuutta järjestettäessä opiskelijat voivat kehittää suurinta osaa avaintaidoista käyttämällä
teknisiä taitojaan ja ydinosaamistaan.
-

Matemaattinen osaaminen
Tieteen ja teknologian osaaminen
Kielellisen kommunikaation osaaminen
Digitaalinen osaaminen
Oppimaan oppiminen
Sosiaalliset taidot
Kulttuuritietoisuus
Teknologia
Yrittäjyys

Henkilöstö ja ammatillinen yhteistyö
Erasmus KA2 ja KA3
- Kielellisen kommunikaation osaaminen
- Digitaalinen osaaminen
- Oppimaan oppiminen
- Sosiaalliset taidot
- Kulttuuritietoisuus
- Teknologia
Kansainväliset konferenssit
- Kielellisen kommunikaation osaaminen
- Digitaalinen osaaminen
- Oppimaan oppiminen
- Sosiaalliset taidot
- Kulttuuritietoisuus
- Teknologia
Kolmen maan järjestelmiä analysoitaessa voidaan todeta, että kansainvälistymistä ei taata ainoastaan liikkuvuustoimilla, vaan sitä edistetään myös kahdella muulla menetelmällä:
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CLIL-lähestymistapa, joka liittyy erityisesti kielellisen kommunikaation taitoihin.
virtuaalinen liikkuvuus (virtuaalivaihto), joka liittyy digitaaliseen, sosiaaliseen ja yrittäjyysosaamiseen.

Joissakin tapauksissa, kolmen maan järjestelmissä, ammatilliset aineet tarjotaan vieraalla kielellä
(englanti), jotta voidaan parantaa teknistä kielen osaamista ja luoda edellytykset, joilla oppijat
ovat kilpailukykyisempiä kansainvälisillä työmarkkinoilla. CLIL-menetelmä ei ole vielä kovin yleinen
ammatillisen koulutuksen järjestelmässä, mutta koulutuksen tarjoajat tunnistavat, miten tehokas
se on.
Toinen menetelmä, joka liittyy pääasiassa pandemian seurauksiin, on virtuaalinen liikkuvuus, jota
pidettiin alkuvaiheessa ainutlaatuisena vaihtoehtona maantieteelliselle liikkuvuudelle ja hätätilanteessa käytettävänä välineenä. Nykyään virtuaaliset ja yhdistelmämallit näyttävät tuovan lisäarvoa, jos ne yhdistetään uusien oppimisohjelmien laatustandardeihin, kuten "kestävyyteen" ja prosessien digitalisointiin.
Kyselyssä mainituista toimista virtuaalivaihto on vertaisoppimismenetelmä, jolla pyritään parantamaan kulttuurienvälistä osaamista. Virtuaalivaihto syntyi alun perin kokeiluna korkeakouluille,
mutta myöhemmin pandemian seurauksena myös jotkut ammatillisen koulutuksen tarjoajat alkoivat kokeilla sitä, ja vaikutukset olivat hyvin mielenkiintoisia:
- todellisen oppimisympäristön luominen vieraan kielen harjoittelua varten.
- oppijoiden mahdollisuus olla "päähenkilöitä" ja opettajien mahdollisuus tulla "oppimisen
edistäjiksi".
- pitkäaikaisten "ystävyyssuhteiden" syntyminen eri maista tulevien kumppanien välille.
- Jaetun hankkeen toteuttaminen kansainvälisellä tasolla.
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4. Miten avaintaidot voidaan tunnistaa ja tunnustaa?
Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat tärkeä osa ammatillista osaamista. Niillä tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan jatkuvaan oppimiseen, tulevien ja uusien tilanteiden omaksumiseen sekä
muuttuviin työolosuhteisiin. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista ja lisäävät
kaikilla aloilla tarvittavaa ammatillista koulutusta ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla yksilö pystyy
seuraamaan yhteiskunnan ja työelämän muutoksia ja toimimaan muuttuvissa olosuhteissa.24
Avaintaidot olisi tavalla tai toisella otettava huomioon ammatillisessa koulutuksessa koko koulutuksen ajan, koska ne kytkeytyvät työelämässä tarvittaviin taitoihin. Avaintaidot voivat kulkea matriisin tavoin kaikilla työelämän osa-alueilla, oppimisen ja osaamisen arvioinnissa.25
Osaamisen tunnistamisessa selvitetään, millaista osaamista yksilö on hankkinut aiempien opintojen, aiemman työkokemuksen tai esimerkiksi harrastusten kautta. Aiemmin hankittua osaamista
verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin,
joiden mukaan osaamisen tunnistaminen voidaan tehdä opintojen alussa, ennen uuden tutkinnon
osan opintojen aloittamista tai opintojen aikana. Osaamisen tunnistaminen on aina yksilöllistä. 26
Pätevyyden tunnustamisella on varmistettava, että:
- tunnustettu pätevyys vastaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteerejä.
- tunnustettavasta pätevyydestä on asianmukainen näyttö, esim. todistus tai todiste.
- tunnustettava pätevyys on ajan tasalla.27
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat edelleen haastavia asioita, vaikka ne ovatkin
osaamisperusteisen koulutuksen keskeisiä lähtökohtia. Opettajat saattavat tunnistaa opiskelijan
osaamisen, mutta eivät silti toteuta tunnustamista. Tämä johtuu osittain opettajien arkuudesta
arvioida muualla hankittua osaamista, mutta myös oppilaitosten rakenteista, jotka eivät tue nopeutettua oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. 28
Joitakin avaintaitojen kehittämistä tukevia hyviä käytäntöjä, kuten oppiainerajat ylittäviä hankkeita, voidaan toteuttaa kouluissa, kun taas toisia voidaan toteuttaa koulun ulkopuolella, esimerkiksi osallistumalla kansainväliseen liikkuvuuteen ja muihin ohjelmiin. Tämä tarkoittaa, että luokkahuoneopetuksen ohella myös luokkahuoneen ulkopuolinen oppiminen ja koulun ulkopuolinen
toiminta edistävät merkittävästi taitojen kehittymistä. Seuraavissa luvuissa annetaan joitakin esimerkkejä lähestymistavoista, joita voidaan käyttää ammatillisessa koulutuksessa elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Ne perustuvat ToVET-hankkeeseen osallistuneiden kumppaneiden kokemukseen ja asiantuntemukseen, ja edustavat heidän näkemystään
asiasta.
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Osaamismerkit
Osaamismerkit perustuvat Mozilla Foundationin avoimeen standardiin, jota IMS Global Learning
Consortium on ylläpitänyt vuodesta 2017 lähtien. Ne eivät ole tietty tuote tai alusta, vaan eräänlainen digitaalinen merkki, joka on todennettavissa, siirrettävissä ja täynnä tietoa taidoista ja saavutuksista. Osaamismerkki on digitaalinen kuvaus, joka sisältää metatietoja, jotka kertovat, kuka on
myöntänyt merkin kenellekin ja millä perusteella, sekä digitaalinen tapa osoittaa osaamisensa
ajasta ja paikasta riippumatta.
Digitaaliset osaamismerkit todennetaan "uskottavien organisaatioiden toimesta" liittämällä tiedot
saavutetuista taidoista ja saavutuksista merkin tiedostoon koodaamalla metatiedot, jotta ne ovat
tulevaisuudessa saatavilla ja tarkistettavissa.29
Osaamismerkit ovat
- avoimia ja vapaita: osaamismerkit kehitetään ilmaisten ohjelmistojen ja avoimen teknisen
standardin avulla, jota kuka tahansa voi käyttää avoimien digitaalisten merkkien luomiseen, myöntämiseen ja todentamiseen.
- siirrettävissä: avoimia merkkejä voidaan kerätä lukuisista lähteistä, verkossa ja sen ulkopuolella, yhteen arkistoon, jotta kovat ja pehmeät taidot ja saavutukset voidaan esittää oppimisen hallintajärjestelmissä, sosiaalisissa tai ammatillisissa verkostoissa, digitaalisissa
portfolioissa, ansioluetteloissa, henkilökohtaisilla verkkosivustoilla jne.
- pinottavissa: riippumatta siitä, myöntääkö niitä yksi tai useampi organisaatio, osaamismerkit voivat rakentua toistensa päälle ja niitä voidaan pinota niin, että ne edustavat koko tarinaa yksilön taidoista ja saavutuksista.
- näyttöön perustuvia: jokainen osaamismerkki sisältää tärkeää metatietoa, joka on koodattu itse merkin tiedostoon ja joka osoittaa merkin myöntäjän, kriteerit ja todentavat todisteet.
Oppilaitokset kaikilla tasoilla, ammatillisen kehityksen organisaatiot, kirjastot ja museot, voittoa
tavoittelemattomat organisaatiot, yritykset ja valtion virastot voivat käyttää osaamismerkkejä motivoidakseen: osaamismerkit voivat edistää tietojen ja taitojen hankkimista kannustamalla yksilöitä jatkuvaan materiaaleihin ja toimintoihin paneutumiseen, jotta saavutettaisiin aiotut oppimistulokset. Ne voivat toimia myös tapana visualisoida oppimispolku sekä pätevyyden tunnistamisessa ja tunnustamisessa: osaamismerkit ovat eräänlaisia pätevyystodistuksia, joissa esitetään aitoja todisteita tiedoista, pätevyydestä ja saavutuksista.
Osaamismerkit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen oppijan opintopolulla ja tietämyspohjalla.
Kehittääkseen oppijan kiinnostusta ja sitoutumista, oppimateriaalin ja oppimisympäristöjen tulisi
olla helposti saatavilla ja innostavassa muodossa. Parhaimmillaan oppijan itseohjautuvuutta voidaan lisätä käyttämällä digitaalisia välineitä ja sisäisiä elementtejä innoittajina tiedon kartuttamisessa. Samalla on mahdollista tunnistaa muodolliset, epämuodolliset ja arjen taidot.
Osaaminen tehdään näkyväksi oppijan yksilöllisillä opintopoluilla. Osaamismerkkien avulla voidaan
tunnistaa ja tunnustaa erilaisia taitoja ja tehdä oma osaaminen näkyväksi. Ne on helppo liittää
29
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ammatilliseen portfolioon, jolloin ne voidaan liu'uttaa yksilön ansioluetteloon, jolloin ne ovat digitaalisesti jaettavissa.
ToVET-hankkeessa olemme luoneet 16 merkkiä täydentämään kahdeksaa elinikäisen oppimisen
avaintaitoa, joita Euroopan neuvosto on suositellut vuoden 2018 viitekehyksessä.
Merkit on jaettu eri luokkiin sisällön ja luonteen mukaan. Joitakin pidetään niin sanottuina edellytysmerkkeinä, ja ne on tarkoitus saavuttaa ennen muiden merkkien hakemista. Kuvio 7 ja seuraava
luettelo kuvaavat suunniteltujen merkkien sisältöä ja suhdetta toisiinsa.
Kuvio
7.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevien osaamismerkkien rakenne ToVET-hankkeessa.
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Niin sanotut metamerkit ovat kollektiivisia osaamismerkkejä, jotka on yhdistetty kahdesta tai useammasta sisältömerkistä. Nämä metamerkit myönnetään automaattisesti henkilölle, joka on menestyksekkäästi hankkinut kaikki niihin kuuluvat sisältömerkit.
Edellytettävät merkit; suoritettava ensin.
1. META: HENKILÖKOHTAINEN JA SOSIAALINEN HYVINVOINTI
- Henkilökohtainen ja sosiaalinen hyvinvointi
- Oppimaan oppiminen
2. Suoritettava ennen digitaalisia ja monikielisiä merkkejä.
- Kulttuuritietoisuus ja -ilmaisu
- Luku- ja kirjoitustaitotaito, tiedonhaku ja mediakritiikki
Osittaiset merkit
A. Työelämätaidot
B. Kestävä kehitys
META: MATEMATIIKKA, TIEDE JA TEKNOLOGIA
- Teknologia ja tiede
- Matematiikkka
META: KANSALAISUUS
- Sosiaalisten, taloudellisten, oikeudellisten ja poliittisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtäminen.
- Globaali kehitys
- Osittaiset merkit A + B
META: DIGITAALINEN
- Digitaalinen kansalaisuus
- Verkkoturvallisuus ja hyvinvointi
- Osittainen merkki A
META: MONIKIELINEN
- Äidinkieli
- Vieras kieli
META: YRITTÄJYYS
- Projektin suunnittelu ja johtaminen yhdessä muiden kanssa
- Ideoiden ja mahdollisuuksien toteuttamine
- Osittainen merkki B
On suositeltavaa, että henkilö, joka on saavuttanut minkä tahansa osaamismerkin, säilyttää ja pitää sen esillä joko Open Badge Passportissa tai Europassin My Library -osiossa. Europassin My library -osioon on hyvä luoda uusi osio avaintaitoja varten. Tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman pääsyn osaamismerkkeihin erityisesti tilanteessa, jossa osaamismerkkejä on useammasta
eri lähteestä.
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Näistä säilytyspaikoista on myös helppo käyttää merkkejä tarvittaessa osoittamaan omaa asiantuntemustaan asiaankuuluvilla aloilla.

Kansainvälistyminen ja avaintaidot
Mihin valtioiden rajat ylittävä oppiminen johtaa - miten voimme tehdä avaintaidot näkyviksi työnantajille? Vuonna 2013 suomalaisilta työnantajilta kysyttiin, miten he arvioivat kansainvälistä kokemusta palkatessaan uutta henkilöstöä. Vastaus oli hieman järkyttävä: vain hieman yli puolet
kansainvälisistä yrityksistä piti sitä tärkeänä ja kotimaassa toimivissa yrityksissä tulos oli hieman yli
10 prosenttia. 30
Työnantajilta kysyttiin, millaista osaamista he arvostavat rekrytoidessaan uusia työntekijöitä, ja
sitten kysyttiin, millaista osaamista he uskovat ihmisten hankkivan kansainvälisten kokemusten
kautta, oli vastauksissa paljon yhtäläisyyksiä. Monet keskeisistä taidoista, joita työnantajat odottivat uusilta työntekijöiltä, olivat samoja kuin ne, jotka he yhdistivät kansainvälisiin kokemuksiin.
Selvä tulos oli, että kansainvälinen liikkuvuus tuottaa työnantajien etsimää osaamista, mutta he
eivät pysty yhdistämään tätä osaamista ja henkilöiden kansainvälisiä kokemuksia rekrytoinnissa.
Ulkomailla opiskelu- tai työskentelyjaksoilla hankittu osaaminen on piilossa: emme pysty ilmaisemaan tai tunnistamaan sitä.31
Kansainvälisistä kokemuksista saatava osaaminen on tehtävä näkyväksi. Kansainvälisen liikkuvuuden oppimistulokset on arvioitava, validoitava ja tunnustettava (ECVET-viitekehyksen mukaisesti).
Samalla keskustelussa olisi otettava huomioon myös laajemmat oppimistulokset, jotka kattavat
muitakin taitoja kuin perinteiset kielitaidon, kulttuurienväliset taidot tai suvaitsevaisuuden. Piilotettuja taitoja koskevassa tutkimuksessa korostetaan liikkuvuuskokemuksen tuomaa "uteliaisuuden",
"joustavuuden" ja "tuottavuuden" korkeaa tasoa.32
Tällä hetkellä molemmat yleisesti käytetyt eurooppalaiset liikkuvuusasiakirjat, Europass-liikkuvuusasiakirja33 ja Youthpass-todistus34, ovat liian riippuvaisia vastaanottavan organisaation halukkuudesta ja valmiudesta kirjata osallistujan liikkuvuusjakson aikana hankkimat taidot ja pätevyydet. Tämä johtaa epätasa-arvoon osallistujien välillä, sillä kaikki työnantajat tai vastaanottavat organisaatiot eivät ole yhtä hyvin varustautuneita tai valmiita antamaan riittäviä tietoja erityisesti
hankituista avaintaidoista. Tämän puutteen korjaamiseksi asiakirjoja olisi standardoitava tai niihin
olisi sisällytettävä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten hankittua avaintaitoa tulisi kuvata, jotta
sitä voitaisiin hyödyntää perusteellisemmin.

Kansainvälisen liikkuvuuden avaintaidot
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on merkittävä mahdollisuus osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen koti-instituutionsa kautta. Kansainvälinen liikkuvuus ei ole pelkästään mahdollisuus tutustua muihin maihin ja kulttuureihin, vaan se on myös perustavanlaatuinen tapa kerätä sekä
30
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ammatillista että poikkialaista osaamista. Viimeksi mainittu sisältää myös elinikäisen oppimisen
avaintaidot.
Kumpikaitē ja Duopa (2013) sekä Bracht et al (2006) tutkimusten mukaan opiskelijat kehittävät liikkuvuusjaksojen aikana lähinnä sosiaalisia ja kansalaisvalmiuksiaan. Samat tutkimukset osoittavat,
että akateemiset taidot ja vieraiden kielten kehittäminen eivät ole yhtä tärkeitä kuin opiskelijat uskovat ennen kotimaasta lähtöä. Sen sijaan kulttuuritietoisuus ja -ilmaisu näyttäisivät tutkimuksen
mukaan olevan tärkein liikkuvuuden kautta hankittu osaaminen. 35
Eskola-Kronqvistin ja Raudasojan (2018) tutkimuksen mukaan opettajilla voi olla ongelmia myös
osaamisen arvioinnissa. Osalle opettajista osaamisen ja oppimisen käsitteet ovat todennäköisesti
epäselviä. Osaamisen ja oppimisen arviointi ymmärretään todennäköisesti yhdeksi ja samaksi
asiaksi, koska vastauksissa ilmoitettiin monia oppimisen arviointimenetelmiä.36
Jotta saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen olisi helpompaa, olemme kehittäneet opettajille ja opiskelijoille työkalun, jolla tunnistaa avaintaitojen oppiminen rajat ylittävän ja
kansainvälisen liikkuvuuden aikana. Työkalu sisältää tehtäviä opiskelijoille ennen varsinaista liikkuvuutta, sen aikana ja sen jälkeen. Suurin osa tehtävistä on täytettävä joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti (nauhoitettu ääni- tai videovastaus). Tämä lähestymistapa parantaa työkalun käytettävyyttä, koska se ottaa huomioon erilaiset oppimismenetelmät. Työkalu sisältää myös linkkejä aiheeseen liittyvään lisäoppimateriaaliin.
Seuraavissa kuvissa näet väläyksen työkalusta ja sen taustalla olevasta menetelmästä.

Kuvio 8. Lukutaitoa koskeva tehtävä, joka on suoritettava ennen liikkuvuutta.

35
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Kuvio 9. Monikielistä osaamista koskeva tehtävä, joka on suoritettava ennen liikkuvuutta.

Kuvio 10. Kansalaisosaamista koskeva tehtävä, joka on suoritettava liikkuvuuden aikana.
Täydellinen työkalu sekä kansainväliseen liikkuvuuteen että kotikansainvälistymiseen ja sen käyttöohjeet löytyvät ToVET-hankkeen verkkosivuilta (https://www.tovet.eu/outcomes/).
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5. Miten avaintaidot tehdään näkyviksi
Avaintaidot ovat tietojen, taitojen ja asenteiden summa. Taitoja ja tietoja voidaan pitää näkyvinä
tai pintapuolisina kompetensseina. Taidot voidaan jakaa kognitiivisiin tai psykomotorisiin. Tieto
taas voi olla eksplisiittistä tai hiljaista. Sekä taidot että tiedot ovat periaatteessa opetettavissa.
Asenteilla, vaikka ne eivät olisikaan suoraan havaittavissa, voi olla suuri vaikutus henkilön pätevyyteen. Ne kuvaavat yksilön taipumuksia, kuten arvoja, taipumuksia tai suuntautumista. Ne ovat
yleensä melko vakaita tai ainakin muuttuvat hyvin hitaasti.37
Avaintaitoja on mahdollista hankkia koko elämän ajan. Joitakin taitoja opetetaan virallisen koulutuksen aikana, ja toiset omaksutaan jokapäiväisessä elämässä joko havainnoimalla tai osallistumalla epäviralliseen ja arkioppimiseen. Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen on
yleensä sertifioitu tai muuten tunnustettu, mutta vähemmän muodollisissa olosuhteissa hankittu
osaaminen saattaa jäädä tunnistamatta. Tästä syystä yksilön on kyettävä osoittamaan taitonsa ja
pätevyytensä, jos ne on hankittu virallisen koulutuksen ulkopuolella. Ne voidaan tehdä näkyviksi
esimerkiksi osaamismerkeillä, Europass-asiakirjoilla tai vastaavilla.
Arviointia, validointia ja tunnustamista pidetään tärkeinä prosesseina, joiden avulla voidaan tunnustaa kansainvälisen toiminnan tuloksena syntynyt keskeinen osaaminen ja antaa sille näkyvyyttä. Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECVET) on edistänyt
useiden vuosien ajan kansainvälisestä toiminnasta (liikkuvuudesta) johtuvan osaamisen ymmärtämistä ja arvostamista. Vuonna 2012 järjestelmää sovellettiin ensimmäistä kertaa liikkuvuudesta
saatuihin kokemuksiin käyttämällä kahta erityistä välinettä, jotka on mukautettu osaamisen arviointia, validointia ja tunnustamista varten. Eurooppalaisissa liikkuvuuksissa käytetään edelleen
Memorandum of Understanding -sopimusta (yleissopimus, jossa määritellään toimijoiden vastuualueet liikkuvuuden puitteissa ja liikkuvuuden varmistamisessa) sekä Learning Agreement -sopimusta (oppimissopimus, jonka allekirjoittavat liikkuvuuden edunsaaja ja oppimiskokemuksesta
vastaava yritys tai isäntäorganisaatio).
Liikkuvuuteen sovellettava ECVET-kehys perustuu oppimistuloksiin, jotka suunnitellaan ja yksilöidään ennen liikkuvuutta, joista sovitaan vastaanottavan organisaation kanssa, joiden toteuttamiskelpoisuus tarkistetaan ja jotka isäntäorganisaatio arvioi ja lähettävä organisaatio validoi liikkuvuuden jälkeen.
Avaintaitojen näkyvyys voidaan tehdä mahdolliseksi käyttämällä Europass KIT: iä, joka käsittää Europass-CV:n, Europass-liikkuvuuspassin, todistuksen ja tutkintotodistuksen liitteet, jotka Euroopan
komissio on hiljattain uudistanut ja päivittänyt. Uudessa Europass KIT:ssä on myös väline digitaalisten taitojen mittaamiseen.38
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6. Johtopäätökset ja ehdotukset
Poikkialaiset pehmeät taidot ja elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat yhä tärkeämpiä nopeasti
muuttuvassa työelämässä, jossa on sopeuduttava ja kehitettävä uusia taitoja jatkuvasti koko elämän ajan. Näiden vaatimusten täyttämiseksi Euroopan Neuvosto antoi tarkistetun suosituksen
elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jossa on määritelty keskeiset taidot, joita tarvitaan työssä ja
elämässä 2000-luvulla.
Avaintaidot ovat viitekehys koulutuksen tarjoajille. Suosituksessa yksilöidään kahdeksan avaintaitoa, joiden uskotaan olevan elintärkeitä henkilökohtaisten saavutusten, terveyttä ja kestävyyttä
tukevan elämäntavan, työllistettävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden
kannalta. Hankkeessa mukana olevat maat (Suomi, Italia ja Espanja) ovat ottaneet ne käyttöön ja
toteuttavat niitä eri tavoin ammatillisessa koulutuksessa. Italiassa on erillisiä kursseja, Espanjassa
ei ole erillisiä kursseja, mutta se soveltaa niitä ammatillisiin kursseihin, kun taas Suomessa on sekoitus erillisiä kursseja ja avaintaitojen kehittämistä ammatillisissa yksiköissä ja työssäoppimisessa.
Suomessa ja Espanjassa avaintaidoista ei anneta erillisiä arvosanoja, kun taas Italiassa niitä annetaan. Lisäksi on kehitetty useita välineitä ja viitekehyksiä, kuten DigComp2 ja DigCompEdu digitaalisen osaamisen validoimiseksi, LifeComp-viitekehys "henkilökohtaisia, sosiaalisia ja oppimaan oppimisen taitoja" koskevan yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi ja Entrecomp-viitekehys yrittäjyysosaamista varten.
Yksikään tämän hankkeen kyselyihin vastanneista ei maininnut mitään näistä välineistä tai kehyksistä. Suositammekin, että ammatillisen koulutuksen opettajat ja koulujen johto tutustuisivat näihin viitekehyksiin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää.
Yrittäjyysopinnot, joissa käsitellään oman yrityksen johtamisen eri versioita, kuten Youth Achievement, ovat yhteisiä kaikissa maissa. Kansainvälinen yhteistyö kansainvälisen liikkuvuuden kautta,
virtuaalinen yhteistyö kotimaassa tapahtuvan kansainvälistymisen puitteissa ovat myös yhteisiä
kaikille kumppanimaille.
Hankekonsortio on tullut siihen tulokseen, että kansainvälinen liikkuvuus ja virtuaalinen kansainvälinen yhteistyö ovat toimintoja, jotka kehittävät suurinta osaa avaintaidoista. Kansainvälinen liikkuvuus kehittää itse asiassa kaikkia niistä. Osaa laajemmin ja osaa pienemmässä määrin.
Jokaisen koulun ja oppilaitoksen tulisi ottaa kansainvälistymisprosessit osaksi virallista oppimispolkua, sillä kansainvälinen toiminta tuottaa hyötyjä ja arvokkaita oppimistuloksia elämää, työuraa ja
yhteiskuntaan integroitumista varten. Pandemia on tuonut mukanaan myös joitakin uusia tapoja
toteuttaa kansainvälistymistä, erityisesti kotikansainvälistyminen virtuaalisten menetelmien
avulla. Nämä arvokkaat ratkaisut voivat antaa tulevaisuutta ajatellen sysäyksen luoda uusi tasapaino (uudet yhdistetyt oppimismuodot) virtuaalisen ja läsnäoloa edellyttävän opetuksen välille.
Mutta miten saisimme nämä uudet taidot ja pätevyydet tunnistettua, tunnustettua ja näkyväksi?
Tässä hankkeessa olemme suunnitelleet opiskelijoille työkalun, jonka avulla he voivat kehittää taitojaan analysoida omaa oppimistaan toimiessaan kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi se antaa
näyttöä siitä, millaisia taitoja opiskelijat ovat kehittäneet liikkuvuusprosessin aikana suunnittelusta
varsinaisen ulkomaanharjoittelun kautta jälkipohdintaan.
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Lisäksi olemme kehittäneet 16 osaamismerkkiä viidellä kielellä avaintaitoja varten, jotta hankitut
taidot voidaan todentaa ja esittää joko LinkedIn-profiileissa tai Europass-CV.ssä esimerkiksi työpaikkaa hakiessa. Meidän on kuitenkin korostettava enemmän sitä, miten opiskelijoita ohjataan
tuomaan ulkomailla hankitut taidot esiin. Opiskelijoiden on mietittävä, miten tuoda esiin, mitä
hyötyä taidoista ja pätevyydestä voi olla yritykselle tai tietylle työtehtävälle, sillä kaikilla työnantajilla ei ole kansainvälistä kokemusta, eivätkä he siksi automaattisesti ymmärrä, että esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot ja itseohjautuvuus kehittyvät ulkomailla harjoittelun aikana.
Opiskelijoiden on yleisesti ottaen opittava ilmaisemaan pehmeät ja poikkitaitonsa työpaikkoja hakiessaan, sillä työnantajat pitävät näitä taitoja yhä tärkeämpinä. Enää ei ole kyse siitä, mitä teknisiä taitoja sinulla on nyt, vaan siitä, mitä uusia taitoja sinun on kehitettävä, jotta voit mukauttaa
tekniset taitosi, asenteesi ja kykysi sopeutuaksesi nopeasti muuttuvaan työelämään ja yhteiskuntaan.
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Liitteet
Liite 1. Osaamisohjelma
Eurooppalainen osaamisohjelma on viisivuotissuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöitä
ja yrityksiä kehittämään enemmän ja parempia taitoja ja hyödyntämään niitä vahvistamalla kestävää kilpailukykyä, varmistamalla sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yleissivistävän ja ammatillisen
koulutuksen sekä elinikäisen oppimisen saatavuus kaikille kaikkialla EU:ssa ja lisäämällä kriisinkestävyyttä.39
Eurooppalainen osaamisohjelma sisältää 12 toimea, jotka jakautuvat neljään pilariin.40:
- Kutsu yhdistää voimat yhteiseen toimintaan:
- Toiminto 1: Taitoja koskeva sopimus
- Toimet, joilla varmistetaan, että ihmisillä on oikeat taidot työpaikkoja varten:
- Toiminto 2: Tietotaidon vahvistaminen
- Toiminto 3: EU:n tuki strategisille kansallisille täydennyskoulutustoimille
- Toiminto 4: Ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta (VET).
- Toiminto 5: Eurooppalaisia yliopistoja koskevan aloitteen käynnistäminen ja tutkijoiden ammattitaidon parantaminen.
- Toiminto 6: Kaksoissiirtymiä (twin transitions?) tukevat taidot
- Toiminto 7: STEM-tutkinnon suorittaneiden määrän lisääminen sekä yrittäjyys- ja
poikkialaisten taitojen edistäminen.
- Toiminto 8: Elämäntaidot
- Välineitä ja aloitteita, joilla tuetaan ihmisiä heidän elinikäisessä oppimisessaan:
- Toiminto 9: Aloite yksilöllisistä oppimistileistä
- Toiminto 10: Eurooppalainen toimintamalli mikrotodistuksiin
- Toiminto 11: Uusi Europass-alusta
- Puitteet osaamisinvestointien vapauttamiseksi:
- Toiminto 12: Parannetaan toimintaedellytyksiä joiden avulla voidaan vapauttaa jäsenvaltioiden ja yksityisten tahojen investoinnit ammattitaitoon
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