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ESIPUHE

Väitöskirjani on syntynyt pitkän työkokemuksen jälkeen, ja se on monella tapaa tulos elin-
ikäisestä oppimisesta, erityisesti työssäoppimisesta. Toimin 1970-luvulla äidinkielenopet-
tajana, äidinkielen opetussuunnitelmatyöryhmän sihteerinä, oppikirjatyöryhmässä kirjojen
tekijänä ja oppikirjatoimittajana. Näissä tehtävissä jouduin kirjoittamaan monenlaisia teks-
tejä ja opin myös tekemään toimitustyötä. Tämä kokemus on ollut avuksi myös väitöskir-
jaa kirjoitettaessa.

Vuoden 1980 alusta siirryin ammattikasvatushallitukseen hoitamaan sen kasvavaa op-
pimateriaalituotantoa. Ammattikasvatushallituksessa ja myöhemmin Opetushallituksessa
olen voinut perehtyä monipuolisesti ammatillisen koulutuksen kenttään. Vuodesta 1993 al-
kaen olen työskennellyt Tutkintojen kehittämispalvelut -yksikössä, jonka tehtäviin kuuluu
lausuntojen antaminen ulkomailla suoritetuista ammatillisista tutkinnoista. Niitä valmis-
tellessani olen joutunut pohtimaan tutkintojen kansainvälisen vertailun kysymyksiä.

Aloitin kasvatustieteen aikuisopinnot vuonna 1992 avoimessa korkeakoulussa. Pohja-
opintoina minulla oli 1960-luvulla suoritettu kasvatustieteen approbatur, jota jouduin täy-
dentämään viiden opintoviikon verran saadakseni sen vastaamaan nykyisiä saman tason
opintoja. Väitöskirjavaiheeseen pääsemisestä saan kiittää Ammattikasvatuksen tutkimuskes-
kusta, jonka opetusjärjestelyt ovat tehneet työn ohella opiskelun mahdolliseksi. Lähiopetus
on annettu iltaisin ja viikonloppuisin. Haluan erityisesti kiittää opiskelutovereitani virik-
keistä ja yhteistyöstä ja professori Jarkko Leinoa innostavan opiskeluilmapiirin luomisesta.
Ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen henkilökuntaa ja erityisesti professori Pekka
Ruohotietä kiitän viimeistelyvaiheessa saamistani neuvoista.

Kiitän Opetushallitusta siitä, että olen saanut tehdä monipuolista ja kiinnostavaa työtä,
jossa vastaan tulleet haasteet ovat johdattaneet minut tutkimustyöhön. Vaikka olenkin kir-
joittanut väitöskirjani virkamiehelle kuuluvana vapaa-aikana, olen voinut tutkimustyössäni
käyttää hyödyksi virkatyössä saamaani tietoa ja kokemusta. Väitöskirjani kannalta erityisen
tärkeä oli kahden kuukauden työskentely vaihtovirkamiehenä Saksassa. Sen aikana keräsin
saksalaisia tutkinnon tunnustamisia koskevan tutkimusaineistoni. Toivon, että Opetushal-
litus voi puolestaan käyttää väitöskirjassa saamiani tuloksia.

Työni esitarkastajina ovat toimineet dosentti, kansliapäällikkö Vilho Hirvi sekä profes-
sori Raimo Konttinen. Kiitän heitä työni monipuolisesta arvioinnista.

Korkeakouluneuvos Leena Pirilä, johtaja Leena Nederström ja ylitarkastaja Carita
Blomqvist ovat tehneet arvokkaita korjausehdotuksia tutkintojen tunnustamista ohjaavia
direktiivejä ja sopimuksia sekä tutkintojen vertailussa ja tunnustamisessa käytettäviä me-
netelmiä koskeviin jaksoihin. Kiitän heitä avusta, johon on tarvittu näiden asioiden syväl-
listä erikoistuntemusta.

Työn painokuntoon saattaminen vaatii huolellista ja asiantuntevaa viimeistelyä. Tästä
esitän kiitokseni kustannustoimittaja Anna Ylikorvelle. Saksalaisen nimikkeistön ja termi-
nologian tarkastuksesta kiitän YTM Anne Siltalaa.

Helsingissä toukokuussa 2000
Marketta Saarinen



TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten hyvin ulkomailla suoritettujen tutkintojen vertailu ja
vastavuoroinen tunnustaminen Euroopan unionissa käytännössä toimii. Esimerkkiaineisto-
na on käytetty Suomessa ja Saksan liittotasavallassa tutkintojen vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta tehtyjä päätöksiä.

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että yleisesti ottaen tutkintojen tunnustamisjär-
jestelmä toimii esimerkkimaiden välillä säännösten mukaisesti. Muutamille suomalaisille
tutkinnoille, kuten alemmille korkeakoulututkinnoille ja sosiaalialan kouluasteisille tutkin-
noille ei kuitenkaan löytynyt Saksasta sopivaa vastinetta. Ongelmallisiksi jäivät myös tek-
nillisissä oppilaitoksissa suoritetut insinöörin tutkinnot sekä sellaiset tutkinnot, jotka eivät
kuulu tutkintojen tunnustamista ohjaavien säädösten piiriin. Tällaisia ovat ainakin toistai-
seksi Suomessa näyttötutkintoina suoritettavat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös sellaisen vertailuperustan kehittäminen, jossa on tii-
vistettynä toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa suoritettujen tutkintojen ammatillisen
tunnustamisen ja vertailun kannalta relevantit vertailukriteerit. Vertailuperustaa kehitettäessä
metodisena mallina on käytetty Shaul B. Robinsohnin mallia.

Tutkintojen ammatilliseen tunnustamiseen soveltuviksi vertailukriteereiksi todettiin
seuraavat: tutkinnon sijoittuminen kansalliseen koulutusjärjestelmään, koulutuksen pituus,
se, minkätasoisiin työtehtäviin tutkinto antaa pätevyyden ja se, mihin ammattiin tai ammat-
teihin tutkinto pätevöittää. Koulutuksen sisältöjä vertaillaan vain poikkeustapauksissa eli
silloin, jos siihen on jokin erityinen syy. Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tulee tut-
kintojen tunnustamista säätelevien direktiivien mukaan vallita keskinäinen luottamus, niin
että toisen maan päteväksi tunnustama tutkinto antaa pätevyyden saman ammatin harjoitta-
miseen myös toisessa unionin jäsenmaassa. Näin ollen koulutuksen laadun tai oppimistu-
losten arviointia ei ole tarpeen sisällyttää tutkintojen ammatillisessa tunnustamisessa käy-
tettyihin vertailukriteereihin.

Tutkimukseen sisältyy myös tutkintojen vertailutyön käytännön apuvälineeksi kehitetty
toimintamalli. Siinä esitetään vaihe vaiheelta suositeltava etenemisjärjestys. Päädytään joko
määrittelyyn, millainen tunnustamispäätös kyseisestä tutkintotodistuksesta voidaan voi-
massa olevan lainsäädännön mukaan antaa tai toteamukseen, ettei päätöstä voida jostakin
syystä tehdä.

Avainsanat: tutkintojen tunnustaminen, tutkintojen ymmärrettävyys, säännelty ammatti
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Tämä tutkimus on saanut alkunsa käytännön tiedon tarpeesta, sillä olen työssäni Opetushal-
lituksessa nähnyt tutkintojen kansainvälisen vertailun vaikeudet ja joutunut toteamaan myös
sen, ettei vertailutyössä tarvittavaa teoreettista perustaa helposti löydy. Myös käytännön tie-
dot, joihin vertailutyö pohjautuu, ovat hajallaan eri lähteissä.

Työyksikössäni Opetushallituksessa tehdään päätöksiä ulkomailla suoritettujen korkea-
koulututkintojen tunnustamisesta ja laaditaan lausuntoja ulkomaisten tutkintojen vastaa-
vuuksista. Tutkintojen tunnustamispäätösten valmistelun lisäksi olen myös osallistunut
kahteen Euroopan yhteisön projektiin, joissa on haettu malleja ammatillisten tutkintojen
kansainväliselle vertailulle. Näissä tehtävissä olen saanut hyvän tuntuman siihen, millaisia
tutkintojen vertailun ja tunnustamisen ongelmia yksittäisillä henkilöillä, oppilaitoksilla ja
tunnustamispäätöksiä tekevillä viranomaisilla on.

Aloittaessani vuonna 1995 Opetushallituksessa vertailulausuntojen teon havaitsin, että
tässä työssä tarvittavia taustatietoja löysi lähinnä vain kysymällä samoja asioita aikaisemmin
hoitaneiden virkamiesten kokemuksia. Kirjalliset dokumentit olivat hajallaan eri laeissa, hal-
linnollisissa määräyksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Omaa työtäni helpottaakseni
ryhdyin tekemään taustamateriaaleista yhteenvetoja. Tämän työn pohjalta kirjoitin vuonna
1997 lisensiaatintyöni, jonka aiheena oli ammatillisten tutkintojen kansainvälinen vertailu
(Saarinen 1997). Siinä tutkimusmateriaalina olivat Opetushallituksen antamat tutkintojen
vertailulausunnot. Mukana olivat kaikki maat, joiden tutkinnoista lausuntoja oli pyydetty.

Vuonna 1996 työskentelin kaksi kuukautta vaihtovirkamiehenä Saksassa sellaisessa vi-
rastossa, joka siellä antaa lausuntoja ulkomaisista tutkinnoista. Sieltä kokosin tiedot siitä,
miten Saksassa on vuoden 1994 jälkeen arvioitu suomalaisia tutkintoja. Työskentelyni ai-
kana minulla oli mahdollisuus seurata vertailua tekevien virkamiesten työtä ja keskustella
vertailuperusteista heidän kanssaan. Tutustuin näin ajattelutapaan, jonka pohjalta saksalaiset
arvioivat omia ja ulkomaisia tutkintoja.

Yksittäinen kysyjä, joka soittaa Opetushallitukseen, haluaa usein tietää, mitä hänen ul-
komailla suorittamansa tutkinto vastaa Suomessa. Kysytään esimerkiksi: Vastaako Heidel-
bergin yliopistossa suorittamani Magister Artium -tutkinto suomalaista filosofian maiste-
ria? Kysyjälle joudutaan selittämään, ettei näin yleiseen kysymykseen ole olemassa vastausta,
eikä ole olemassa mitään yleispäätöksiä, joiden mukaan tietyn maan tiettyjen tutkintojen
vastaavuus suomalaisiin olisi määritelty. Kysyjältä tiedustellaan, mihin tarkoitukseen hän
vastaavuusmääritystä tarvitsee: onko kyseessä mahdollisesti työnhaku, virkakelpoisuuden
saaminen vai jatko-opintoihin pääsy. Hänelle selitetään, että tutkinnon tunnustamispäätöstä
täytyy jokaisen hakea henkilökohtaisesti erikseen. Jos kysyjä päätöstä hakee, hän todennä-
köisesti saa päätökseensä lauselman, jonka mukaan hänen saksalainen tutkintonsa tuottaa
viranhakuun samanlaisen kelpoisuuden kuin suomalainen ylempi korkeakoulututkinto.
Vastaavuutta filosofian maisteriin ei päätökseen tule, koska vastaavuus tiettyyn nimeltä
mainittuun tutkintoon voidaan antaa vain, jos siihen on erityinen syy, eikä ole olemassa
virkoja, joihin vaadittaisiin nimenomaan filosofian maisterin tutkinto.

Maailmanlaajuisesti mutta myös Euroopan unionin sisällä eri maiden koulutus- ja tut-
kintojärjestelmät ovat perin erilaisia. On tehtävä paljon seulontatyötä, ennen kuin tutkin-
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noille löydetään yhteinen vertailuperusta. Erityisen työlästä vertailuperustan löytäminen on
ammatillisten tutkintojen kohdalla, koska koulutusrakenteiden erojen lisäksi joudutaan otta-
maan huomioon myös eri maiden ammattirakenteiden erot. Vertailuperusta vaihtelee sen
mukaan, mikä on vertailun tarkoitus.
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2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, -AINEISTOT JA -MENETELMÄT

Tutkimusta aloittaessani lähtökohtana oli lisensiaatintyöni (Saarinen 1997) aineisto ja sen
pohjalta tekemäni päätelmät. Lisensiaatintyöni aiheena oli ammatillisten tutkintojen kan-
sainvälinen vertailu. Vaikka olinkin jo siinä pystynyt erottelemaan keskeisiä tutkintojen
vertailukriteerejä, en kuitenkaan ollut löytänyt tutkintojen kansainväliseen vertailuun sopi-
vaa kattavaa vertailumetodia.

Hain työhöni soveltuvia tutkimusmenetelmiä perehtymällä vertailevaa kasvatustiedettä
käsittelevään kirjallisuuteen. Kirjallisuusselvityksen keskeiset tulokset esittelen luvussa 5.
Kirjallisuudessa esitellyistä vartailevassa kasvatustieteessä käytetyistä malleista tutkimus-
aiheeseeni sopi parhaiten Shaul B. Robinsohnin malli (Robinsohn 1992, 42–43). Totesin,
että itse asiassa olin oman päättelyni perusteella jo edennyt melko pitkälle kyseisen mallin
mukaisesti. Vertailumalli auttoi kuitenkin jäsentämään aineistoa ja kehittämään vertailupe-
rustaa, tertium comparationista. Vertailtavuuden parantamiseksi päätin rajata tutkimukseni
esimerkkien osalta kahteen maahan.

Euroopan unionissa tutkintojen ammatillista tunnustamista varten on kehitetty direktii-
vejä. Jokainen jäsenmaa on pannut nämä direktiivit toimeen omalla tavallaan omassa kan-
sallisessa lainsäädännössään. Tutkintojen akateemista tunnustamista puolestaan ohjataan
kansainvälisillä sopimuksilla.

Pyrin tutkimukseni avulla selvittämään, miten hyvin tutkintojen tunnustaminen toimii
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken. Tutkimusongelmani olivat seuraavat:

Muodostuuko tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta annetuista suosituksista ja amma-
tillista tunnustamista ohjaavista direktiiveistä Euroopan unionissa riittävä pohja tutkinto-
jen tunnustamiselle? Saadaanko kaikentyyppiset tutkinnot tunnustettua niin, että ulkomai-
sen tutkinnon suorittanut saa tulomaassa samanlaiset oikeudet kuin hän saisi lähtömaas-
sa? Mitkä tekijät vaikeuttavat tutkintojen tunnustamista?

Olen rajannut tutkimukseni koskemaan vain Suomen ja Saksan liittotasavallan tutkintojen
keskinäistä tunnustamista. Ammatillisen tunnustamisen osalta jäävät ulkopuolelle erityisdi-
rektiivien piiriin kuuluvat tutkinnot ja ammatit.

Tutkimukseni päävaiheet ovat seuraavat:

1. Tutkintojen vertailun lähtökohdaksi olen pyrkinyt kehittämään sellaisen vertailuperus-
tan, joka sisältää ulkomailla suoritettujen tutkintojen ammatillisen tunnustamisen kan-
nalta relevantit tutkintojen vertailukriteerit.

2. Tämän vertailuperustan ja esimerkkiaineistojen avulla olen selvittänyt, minkälaisia tut-
kintojen vertailua ja vastavuoroista tunnustamista koskevia päätöksiä Euroopan
unionissa käytännössä tehdään sekä minkälaisten tutkintojen tunnustamisessa on on-
gelmia. Tässä olen käyttänyt esimerkkinä Suomen ja Saksan tutkintojärjestelmiä ja
näissä maissa tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyjä päätöksiä.
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3. Lopuksi olen listannut käytännön menetelmät, joita ulkomailla suoritettujen tutkintojen
vastaavuuksien arvioinnissa on syytä käyttää.

Keskeinen tutkimustehtävä on ollut yhteisen vertailuperustan kehittäminen eri maiden tut-
kinnoille. Olen pyrkinyt löytämään sellaisen vertailukriteerien yhdistelmän, joka on käyt-
tökelpoinen tutkintojen ammatillista tunnustamista tehtäessä.

Tutkimus on rajattu koskemaan vain Euroopan unionissa käytettäviä tutkintojen ver-
tailun ja tunnustamisen menetelmiä. Euroopan unionilla on omat erityiset tutkintojen tun-
nustamisen periaatteensa ja direktiivinsä, joita ei sovelleta yhteisön ulkopuolisiin maihin.
Jos mukaan olisi otettu koko maailma, olisi tausta-aineisto paisunut liian laajaksi.

Suomalaisten tutkintojen vertailu olisi periaatteessa voitu tehdä käyttäen vertailumaana
mitä tahansa toista Euroopan unionin maata. Saksan liittotasavalta, josta käytän jatkossa nimeä
Saksa, sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Se on kehittynyt teollisuusmaa, jonne suomalaisia
menee työhön ja jonka oppilaitosten kanssa meidän oppilaitoksillamme on paljon yhteis-
työtä. Näiden syiden vuoksi hain vuonna 1996 virkamiesvaihtoon nimenomaan Saksaan.
Tämä virkamiesvaihto puolestaan oli käytännön syy siihen, että otin tutkimukseeni esi-
merkkimaaksi juuri Saksan, koska minulla oli mahdollisuus vaihtovirkamiehenä työsken-
nellessäni kerätä tutkimuksessa tarvittavaa vertailuaineistoa.

Tutkintojen vertailtavuus on koettu Euroopan unionissa erityisen tärkeäksi, mutta myös
ongelmalliseksi. Yhteisö on perustamisestaan lähtien pyrkinyt monin eri tavoin poistamaan
eri maiden erilaisten koulutus- ja tutkintojärjestelmien työvoiman vapaalle liikkuvuudelle
aiheuttamia esteitä. Tätä työtä ei ole suinkaan vielä saatu valmiiksi, vaan siinä tarvitaan li-
säkehittämistä. Selvitän tutkimuksessani myös tämän tutkintojen vastaavuuksien määritte-
lyn hitaan edistymisen syitä.

Vaikka tutkimukseni palvelee osaltaan käytännön tarpeita, lähestyn kuitenkin ongelmia
teoreettisista lähtökohdista ja pyrin rakentamaan tutkintojen vertailulle teoreettista perus-
taa. Tutkimuksen lähtökohdat ovat olleet sekä vertailevassa kasvatustieteessä että yhteiskunta-
tieteissä, lähinnä sosiologiassa.

Tutkintojen vertailuperustan pohjaksi olen aluksi määrittellyt keskeiset tutkintojen tun-
nustamiseen ja vertailuun liittyvät käsitteet. Seuraavaksi olen koonnut Euroopan unionin
asiakirjoista ja muista lähteistä yhteenvedon tutkintojen tunnustamiseen ja vertailuun vai-
kuttavista päätöksistä ja selvittänyt erilaisia tutkintojen vertailussa aikaisemmin käytettyjä
malleja ja apuvälineitä. Tutkintojen ammatillisen tunnustamisen taustaksi olen pohtinut
ammatin käsitettä ja ammattien syntymisestä ja muuttumisesta esitettyjä teorioita. Näiden
selvitysten pohjalta olen kehittänyt tutkintojen vertailuperustan, jota olen käyttänyt sekä jä-
sentelyn että aineiston analyysin apuvälineenä tehdessäni Suomen ja Saksan tutkintojen ver-
tailua.

Suomen ja Saksan tutkintojen vertailua koskevassa osassa olen käyttänyt kolmenlaista
aineistoa: järjestelmätasoisia maakuvauksia, yksittäisten tutkintojen kuvauksia sekä viran-
omaisten tekemiä tutkintojen tunnustamis- ja vertailupäätöksiä ja lausuntoja. Järjestelmäta-
son kuvausten päälähteiksi valitsin Eurydicen (Information Network on Education in Europe)
maakuvaukset, koska niissä koulutusjärjestelmäkuvauksia kirjoitettaessa on käytetty yhden-
mukaista jäsentelyä ja otsikointia. Näin ne ovat tutkintojen vertailua ajatellen jo jossakin
määrin esijäsenneltyjä. Saksan maakuvaus on tulostettu Eurydicen www-sivuilta (http://
www.eurydice.org) maaliskuussa 1999. Suomen osalta lähteenä on käytetty Opetushallituk-
sen julkaisua Suomen koulutusjärjestelmä 1999, joka on laadittu Suomen Eurydice-yksikössä
(OPH 1999e).

Yksittäisten tutkintojen kuvauksissa ja niiden vertailussa käytettynä aineistona ovat ol-
leet opiskelijoille tarkoitetut viranomaisten julkaisemat valintaoppaat, joissa on jokaisesta



17

tutkinnosta lyhyt määrämuotoinen kuvaus. Saksalaisia oppaita ovat olleet työviranomaisten
vuosittain julkaisemat Beruf Aktuell 1996/97, Beruf Aktuell 1997/98 ja Beruf Aktuell 1998/99
sekä Studien- und Berufswahl 1996/97 ja Studien- und Berufswahl 1997/98. Suomalaisten tut-
kintojen kuvauksissa vastaavina lähteinä ovat olleet Opetushallituksen julkaisut Koulutus-
opas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen 1998 ja Ammattikorkeakoulut ja opistot 1998
sekä Opetusministeriön julkaisu Yliopisto-opinnot 1996–1997.

Yksittäisten henkilöiden tutkintojen tunnustamisen aineistona ovat olleet viranomaispää-
tökset ja suositukset. Saksalaisena aineistona ovat olleet ulkomaisten tutkintojen vastaavuuk-
sia määrittelevän viraston Zentralstelle für ausländische Bildungswesen (ZAB) vuosina
1994–1996 suomalaisista tutkinnoista tekemät 178 vastaavuussuositusta. Suomalaisena ai-
neistona ovat olleet vuosina 1989–1998 opetusministeriössä ja Opetushallituksessa tehdyt
tutkintojen tunnustamispäätökset, joita on ollut 248, sekä Opetushallituksen suomalaisista
ja saksalaisista tutkinnoista vuosina 1994–1998 antamat 19 lausuntoa. Viittaan tutkimuk-
sessani näihin suosituksiin, lausuntoihin ja päätöksiin käyttäen lähdeviitteenä päiväystä tai
numeroa, jolla kyseinen asiakirja on virastoon kirjattu. Alkuperäinen asiakirja voidaan näi-
den tietojen perusteella tarvittaessa etsiä kyseisen viraston arkistosta nähtäväksi.

Käytännön toimien yhteenvedoksi olen lopuksi koonnut menettelyohjeet, jotka sopivat
ulkomailla suoritettujen tutkintojen vertailutyöhön. Niissä kerron, missä järjestyksessä työ
kannattaa tehdä ja mitä erityisiä näkökohtia kussakin työn vaiheessa pitää ottaa huomioon.

Tutkimukseni kuuluu lähinnä vertailevan kasvatustieteen piiriin. Vertailevalla kasva-
tustieteellä on ollut 1800-luvulta lähtien pysyvä mutta ei kiistämätön paikka tiedejärjestel-
mässä. Kiistat ovat koskeneet pääasiassa tieteenalan määrittelyä ja sen sijoittumista tiede-
järjestelmään. Reijo Raivolan (1984, 2) mukaan vertaileva kasvatustiede ei ole niinkään
kasvatustieteen osa-alue, vaan se on poikki- ja monitieteellinen suhtautumistapa kasvatuk-
sen ongelmiin. Se tutkii, mitä ongelmia kasvatusinstituutioissa on esiintynyt, mistä nämä
ongelmat ovat syntyneet ja miten niitä on eri yhteisöissä pyritty ratkaisemaan. Tutkija voi
vertailun avulla pyrkiä parantamaan oman järjestelmänsä ymmärtämistä tai etsiä yksittäis-
ten ongelmatapausten massasta yhteisiä piirteitä ja trendejä. Vertailevaa kasvatustiedettä
käsittelevän teoksensa yhteenvedossa Raivola määrittelee vertailevan kasvatustieteen mo-
nitieteelliseksi, eri paradigmoja käyttäväksi ongelmakeskeiseksi kasvatustutkimusta koor-
dinoivaksi ihmistieteeksi. (Raivola 1984, 199) Ammatillisten tutkintojen vertailua kehittä-
neiden Uwe Lauterbachin ja Wolfgang Mitterin mielestä vertaileva kasvatustiede on oma
akateeminen tieteenalansa. Siinä tutkijoiden keskeinen kiinnostus kohdistuu sen selvittämi-
seen, miksi kasvatusjärjestelmät ja kasvatusprosessit laajemmassa mielessä vaihtelevat
kansainvälisessä kehityksessä ja millä ehdoilla ne toimivat ja kehittyvät (Lauterbach &
Mitter 1998, 239).

On kiistelty siitä, kuuluuko vertaileva kasvatustiede humanistisiin tieteisiin vai yhteis-
kuntatieteisiin. Tämä väittely on kuitenkin viime aikoina laantunut vertailevan kasvatustie-
teen kehityttyä itsenäiseksi monitieteiseksi tutkimukseksi. Monitieteisyys tarkoittaa tässä
ennen kaikkea sitä, että vertaileva kasvatustiede on samoin kuin kasvatustiede yleensäkin
riippuvainen yhteydestä läheisiin yhteiskuntaa ja ihmisiä tutkiviin tieteisiin kuten sosiolo-
giaan, taloustieteeseen, politiikan tutkimukseen, psykologiaan ja antropologiaan. Koska
tutkintojen vertailuun vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset säännökset, on tutki-
muksellani yhteyksiä myös lakitieteeseen. Koulutusjärjestelmistä päätetään poliittisesti, ja
joudun tämän vuoksi sivuamaan myös politiikan tutkimusta ja valtiotiedettä. Koulutusta on
yleensäkin pakko tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä, koska koulutus on yhteiskuntaideolo-
giasta riippumatta aina tiukasti kytköksissä poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen todelli-
suuteen (Lehtisalo & Raivola 1992, 34).
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3. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

3.1. Milloin tutkintojen tunnustamista tarvitaan?

Ulkomaille opiskelemaan ja töihin lähtevät joutuvat usein tilanteeseen, jossa heidän on selvi-
tettävä tutkintonsa arvo toisessa maassa. Tunnustamispäätös tarvitaan silloin, jos ulkomai-
sen tutkinnon suorittanut haluaa työskennellä sellaisessa ammatissa, johon pääsemiseksi on
asetettu tutkintoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia.

Tutkintojen tunnustamispäätöksiä ei suinkaan aina tarvita, ja joskus maasta toiseen muut-
tanut voi työskennellä toisessa maassa vuosikymmeniäkin ilman, että häneltä koskaan ky-
sytään virallista tutkinnon tunnustamispäätöstä. Näin tapahtuu etenkin silloin, jos hän työs-
kentelee sääntelemättömässä ammatissa yksityissektorilla. Jos työhönottajat arvostavat hä-
nen ammattitaitoaan, ei palkkaamiseen tarvita muita muodollisuuksia. Joskus tutkinnon tun-
nustamispäätöksen puuttuminen voi kuitenkin estää työhön tai opintoihin pääsyn silloinkin,
kun tutkinnon virallista tunnustamista ei vaadita. Myös sellainen ulkomaisen tutkinnon
suorittanut, joka pyrkii yksityissektorille sääntelemättömään ammattiin, saattaa käytännös-
sä työnhakutilanteessa joutua huonompaan asemaan kuin kotimaisen tutkinnon suorittanut,
jos mahdollinen työnantaja ei tunne hänen tutkintoaan. Työhönottaja ei ehkä tiedä, millai-
sia opintoja tutkintotodistuksen saamiseen on tarvittu eikä hänellä ole käsitystä siitä, mitä
tutkintotodistuksen haltijan voi olettaa osaavan. Tällaisen työnhakijan hakupaperit pannaan
helposti syrjään, vaikkei mitään lainsäädännön asettamia esteitä hänen palkkaamiseensa
olisi olemassa. Itsenäinen ammatinharjoittaja kohtaa periaatteessa samanlaisia ongelmia,
sillä hänen on saatava asiakkaat vakuuttumaan pätevyydestään. Tutkintojen tunnustamisen
lisäksi tarvitaankin paikka, josta voi kysyä tietoja muiden maiden tutkinnoista.

3.2. Keiden avuksi tutkimukseni on tarkoitettu?

Tutkintojen vertailutyötä tehdään monissa eri virastoissa. Ulkomailla suoritettujen tutkin-
tojen vastaavuutta joutuvat työssään pohtimaan varsinaisten tutkintojen tunnustamispäätök-
siä tekevien lisäksi myös maahantulo-, oleskelu- ja työluvista päättävät virkamiehet sekä
toimeentulotukea tai muita sosiaalietuuksia myöntävät, työnvälitystä hoitavat, työllisyys-
koulutukseen ohjaavat ja ammatinharjoittamislupia myöntävät sekä satunnaisesti kaikki
muutkin viranomaiset silloin, jos he työnantajan edustajana valitsevat uusia virkamiehiä.

Monissa maissa jo maahanmuuttoviranomaiset voivat asettaa maahan pääsyn tai työlu-
van saannin ehdoksi sen, että tulijalla on ammatillinen tutkinto. Suomessa työmarkkinatuen
saannin ehtona on tietyissä tapauksissa se, että hakijalla on ammatillinen koulutus, ja tällöin
työvoimaneuvoja joutuu arvioimaan hakijan ulkomaista tutkintotodistusta. Työskentelyyn
tai yrittäjänä toimimiseen tarvittavan tunnustamispäätöksen tekee yleensä kyseisen maan
toimivaltainen viranomainen tai muu taho, jolle siihen on kansallisesti annettu valtuutus.
Tätä päätöksentekoa sääntelee kyseisen maan lainsäädäntö.
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Myös työhönottajat ja opiskelupaikoista päättävät joutuvat arvioimaan ulkomaisia tut-
kintoja. Jos tulija haluaa jatkaa opintojaan, päätöksen tutkintojen vastaavuudesta tekee ta-
vallisesti se oppilaitos, jossa opintoja jatketaan. Päätös tehdään yleensä samalla, kun pää-
tetään opiskelijaksi ottamisesta. Oppilaitoksissa tarvitaan näin ollen tietoa ulkomaisista
tutkinnoista, jotta osattaisiin arvioida oppilaaksi hakevien ulkomaisia tutkintotodistuksia.
Lisäksi tietoja tarvitaan myös silloin, kun oppilaitoksen omat opiskelijat hakevat opiskele-
maan ulkomaille joko opintojen kuluessa tai niiden jälkeen.

Yksittäiset henkilöt tarvitsevat tutkintonsa vastaavuuden määrittelyä yleensä silloin, jos
he haluavat jatkaa opintojaan, työskennellä tai toimia yrittäjänä toisessa maassa. Joskus
maahanmuuttajat haluavat jostakin yksilöllisestä syystä saada tiedon tutkintonsa arvosta
uudessa maassa.

Tutkintojen vastaavuuksien määrittelyn kokonaisuutta havainnollistaa seuraava luette-
lo, johon on koottu tavallisimpia tutkintojen vastaavuuteen liittyviä käytännön kysymyksiä.
Luettelo sisältyy vuosina 1996–98 toimineen NatNet-nimisen Leonardo-projektin raporttiin
(Bill 1998), jonka on koonnut ranskalainen tutkimuslaitos European Institute of Education
and Social Policy.

1. Työntekijäksi tai opiskelijaksi pyrkivä ulkomailla opiskellut haluaa tietää seuraavaa:
Olenko tutkintoni ja työkokemukseni perusteella
– sopiva pyrkimään tiettyyn tarjolla olevaan työhön?
– oikeutettu pyrkimään tiettyyn jatkokoulutukseen?
– oikeutettu saamaan suorituksiani luettua hyväksi tiettyyn tutkintoon?
– oikeutettu saamaan luvan tietynlaisen yrityksen perustamiseen tai tietyn ammatin harjoittami-
seen?

2. Työnantajien kysymyksiä ovat
– miten kyseessä oleva tutkinto vastaa työn vaatimuksia?
– täyttääkö tutkinto työskentelyn ehtona olevat lakiin perustuvat vaatimukset?

3. Koulutuksen järjestäjien kysymys on
– antaako tutkinto riittävät edellytykset koulutukseen pääsyyn, aikaisempien opintojen hyväk-
silukemiseen ja menestykselliseen opiskeluun?

4. Tutkintotoimikuntien, ammatinharjoittamislupia myöntävien tai muiden vastaavien tahojen ky-
symys on
– voimmeko hyväksyä toisessa maassa annetun tutkinnon osoituksena ammattitaidosta?

5. Viranomaiset kysyvät
– voimmeko voimassa olevan lainsäädännön mukaan hyväksyä kyseisen tutkinnon?

Tutkimuksessani vastaan edellisen luettelon kysymyksistä sellaisiin, jotka koskevat henkilölle
lakien tai suositusten perusteella kuuluvia oikeuksia. Keskeisin on luettelon viimeinen ky-
symys, voidaanko tutkinto voimassa olevan lainsäädännön mukaan hyväksyä. Käsittelen
myös oikeutta pyrkiä ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella jatkokoulutukseen ja suo-
ritusten hyväksilukemista tiettyyn tutkintoon. Samoin selvitän tutkinnon antamaa oikeutta
tietyn ammatin harjoittamiseen, tietyissä tehtävissä työskentelyyn tai yrityksen perustami-
seen. Kysymykseen, miten tutkinto vastaa työn vaatimuksia, vastaan osittain, sillä olen kä-
sitellyt myös sitä, minkälaisiin ammatteihin tutkinnot pätevöittävät.

Kaikkiin luettelossa esitettyihin kysymyksiin ei pelkän tutkintotodistusten vertailun pe-
rusteella voi saada vastauksia. Tällainen on esimerkiksi koulutuksen järjestäjän kysymys
siitä, antaako tutkinto riittävät edellytykset menestykselliseen opiskeluun. Tämän arvioimi-
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seksi tarvitaan yksityiskohtaisempaa opiskelun sisältöjen vertailua. Tutkintotodistuksen pe-
rusteella ei myöskään pysty vastaamaan työnantajan kysymykseen siitä, osaako tutkinnon
suorittanut tehdä tarjolla olevan työn. Jonkin tutkinnon suorittaminen ei koskaan sinällään
takaa sitä, että henkilö on myös käytännössä pätevä tiettyyn työhön, vaan työntekijää valit-
taessa on selvitettävä myös hakijan muita ansioita ja edellytyksiä. Käytännön pätevyyteen
vaikuttaa hakijan työkokemus ja myös se, kuinka kauan tutkinnon suorittamisesta on aikaa.
Tutkinnothan eivät vanhene, vaan esimerkiksi tohtorin tutkinnon suorittanut pysyy aina
tohtorina, vaikka ajan kuluessa hänen pätevyytensä voi tulla kyseenalaiseksi. (Kivirauma
1990, 8).

Vaikka olen ajatellut pääasialliseksi hyödynsaajaksi viranomaisia, tutkimuksessani ke-
hitettyä vertailumetodia voivat käyttää myös oppilaitoksissa opiskelijavalintoja tekevät.
Heidän on yleensä kuitenkin vertailtava myös tutkintojen sisältöjä. Jossakin määrin tutki-
muksestani löytyy vastauksia myös yksittäisen työnhakijan ja opiskelijan kysymyksiin.
Toivon tutkimuksestani olevan apua myös tutkijoille, jotka vertailevat eri maiden tutkin-
tojärjestelmiä.
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4. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Tutkintojen tunnustamiseen ja vertailuun liittyvät termit ovat sekä Suomessa että kansain-
välisesti sangen vakiintumattomia. Esimerkiksi Euroopan parlamentin kulttuuri-, nuoriso-
ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta on todennut käsitteiden epä-
selvyyden ongelmalliseksi. Termit tutkintojen tunnustaminen, samuus, vastaavuus, rinnas-
taminen, verrannollisuus, ekvivalenssi, tasa-arvoisuus ym. saavat eri yhteyksissä eri mer-
kityksiä. Näiden käsitteiden vakiinnuttaminen on nähty Euroopan unionissa tärkeäksi teh-
täväksi. (EP A4-0261/95)

Seuraavassa määritellään tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet. Suomalaisten termien
lisäksi selvitetään myös joidenkin sellaisten käsitteiden englanninkielisiä vastineita, joita
käytetään usein tutkintojen vertailua koskevassa lähdemateriaalissa.

4.1. Tutkinnot

Käsite tutkinto voi eri käyttöyhteyksissä merkitä eri asioita. Suomen kielen sanan tutkinto
merkitys on loitontunut peruslähtökohdasta ´kepillä koettelusta´ (potkia tutkainta vastaan).
Arkikielessä tutkinto voi olla melkein mikä tahansa koetilaisuus. Yhteistä sanan käyttöta-
voille on se, että tutkinnon myöntämiseksi katsotaan tarvittavan jokin tapa kontrolloida
pätevyyttä. (Taalas & Venäläinen 1994, 7–10)

Tässä tutkimuksessa tutkinto-sanalla tarkoitetaan kulloinkin kyseessä olevan maan vi-
ralliseen tutkintojärjestelmään kuuluvaksi vahvistettua tutkintoa. Sanan muut merkitykset,
kuten koetilaisuus, kuulustelu tai tentti jäävät huomiotta.

Se, kuka päättää, mitkä ovat kyseisessä maassa virallisia tutkintoja, riippuu maan lain-
säädännöstä. Monissa maissa, esimerkiksi Suomessa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä
määritellään, mitkä ovat maan virallisia tutkintoja ja keillä on oikeus antaa niistä tutkinto-
todistus. Kaikissa maissa ei kuitenkaan ole tällaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi Englannissa
lainsäädännön tasolla vahvistetaan vain yliopistojen virallinen asema, ei niiden antamia
tutkintoja. Kullakin yliopistolla on oikeus määritellä itse omat tutkintonsa ja niiden nimik-
keet. (European Commission 1998, 836)

Suomen korkeakoulututkinnot luetellaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetussa
asetuksessa (A 464/1998). Ammatilliset perustutkinnot puolestaan määritellään ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa (L 630/1998) ja ammatilliset aikuistutkinnot ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (L 631/1998). Opetusministeriö päättää kulloinkin
voimassa olevista tutkintonimikkeistä ja tutkintorakenteesta. Tutkintorakenteella tarkoite-
taan tutkintojen muodostamaa kokonaisuutta: tutkintonimikkeitä ja tutkintojen jakautumista
järjestelmän eri tasoille.

Vuonna 1959 korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta tehdyn eurooppa-
laisen yleissopimuksen (A 1257/1991) mukaan korkeakoululla tarkoitetaan sopimuspuolen
alueella sijaitsevia oppilaitoksia, joita sopimuspuoli pitää korkeakoulutasoisina ja joilla on
oikeus myöntää korkeakoulutason tutkintoja. Korkeakoulututkinto tarkoittaa sopimuksen



22

mukaan sopimuspuolen alueella sijaitsevan korkeakoulun myöntämää oppiarvoa, tutkintoa
tai tutkintotodistusta, joka on todisteena opintojen loppuunsuorittamisesta. Oppiarvoja, tut-
kintoja ja todistuksia, jotka on annettu osasuoritusten tulosten perusteella, ei pidetä korkea-
koulututkintoina.

Englanninkielisissä teksteissä korkea-asteen tutkinnoista käytetään usein nimitystä de-
gree (esim. CEDEFOP Glossarium 1998, 391). Vuonna 1997 allekirjoitetun Lissabonin
sopimuksen selitysosan mukaan korkea-asteen tutkinnoista voidaan käyttää sanoja diploma,
degree, title ja certificate (Council of Europe 1997b, 14). Sopimuksessa määritellään korkea-
koulututkinto seuraavasti: ”Higher education qualification: any degree, diploma or other
certificate issued by a competent authority attesting successful completion of a higher edu-
cation programme” (Council of Europe 1997a, 6). Alemmista tutkinnoista käytetään yleensä
sanaa qualification, jolla on myös merkitykset tutkintotodistus ja ammattitaito, kvalifikaatio.
Kuten Lissabonin sopimuksen selitysosassa todetaan: ”qualification may also be taken to
mean the competence, knowledge and skills acquired through the programme in question”
(Council of Europe 1997b, 13).

Englanninkielisiin lähteisiin perustuvissa suomalaisissa teksteissä voivat kvalifikaatiot
ja tutkinnot helposti mennä sekaisin. CEDEFOPin Glossariumin (1998, 162) mukaan termin
certificate of competence; qualification merkitys on ”completed vocational/professional
training, certification”.

Russ Russellin teoksessa Vocational Qualifications in Europe. A Guide (1993) on an-
nettu termille qualification kolme erilaista määritelmää. Kysymykseen ”mikä antaa päte-
vyyden tietyn työn tekemiseen (What qualifies you to undertake this task?)” voidaan Rus-
sellin mukaan saada kolmenlaisia vastauksia:

1. Vastaukseksi saadaan tietoja ja taitoja kuvaavia määrittelyjä, kokemusta tai aikaisempia näyt-
töjä taidoista. Tämä on Russellin mukaan käsitteen qualification ensimmäinen merkitys.

2. Toinen odotettavissa oleva vastaus on: Minulla on virallinen lupa (public licence) tämän tehtä-
vän hoitamiseen. Kaikissa EU-maissa on suuri määrä tehtäviä, joiden hoito on rajattu vain
niille, joilla on erityinen lupa.

3. Kolmas vastaus kysymykseen on toteamus: Minulla on tämä tutkintotodistus. (I have this certi-
ficate.) Tämä kolmas merkitys on johdettavissa kahdesta edellisestä ja sisältää elementtejä
niistä kummastakin.

Tässä tutkimuksessa sanaa käytetään Russellin jaottelun kolmannessa merkityksessä. Sa-
manlainen merkitys annetaan qualification-sanalle Lissabonin sopimuksessa silloin, kun
sanaa käytetään tarkoittamaan dokumentoitua pätevyyttä (Council of Europe 1997b, 13).

Tutkintojen suorittamistapa vaihtelee. Tutkinto voidaan suorittaa käymällä läpi tietty
koulutus. Päättötutkinto taas on koulutuksen loppuvaiheessa suoritettava tutkinto, jonka
avulla kontrolloidaan koko koulutuksen tai sen osan tuloksia. Näyttötutkinnoissa tutkinnon
suorittajalla on mahdollisuus osoittaa pätevyytensä näyttökokeissa. Näyttötutkinnoissa ei
ole merkitystä sillä, millä tavalla tutkintoon tulija on tietonsa ja taitonsa hankkinut. Tutkin-
non suorittamistapa ei kuitenkaan vaikuta siihen, milloin kyseessä on tämän tutkimuksen
tarkoittamassa mielessä tutkinto, vaan kaikilla tavoilla suoritetut tutkinnot otetaan mukaan,
jos ne muuten täyttävät edellä tutkinnolle asetetut edellytykset.
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4.2. Tutkintotodistukset

Tutkintotodistuksella tarkoitetaan tutkinnon suorittamisen perusteella myönnettyä doku-
menttia.

Myös tutkintotodistuksia säännellään Suomessa lainsäädännöllä. Ammatillisesta kou-
lutuksesta annetussa asetuksessa (A 811/1998, 13 §) sanotaan, että kun opiskelija on suorit-
tanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat opinnot, hänelle annetaan tutkintotodistus suorite-
tusta tutkinnosta. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (A 812/1998, 6 §)
mukaan todistus annetaan sen jälkeen, kun henkilö on suorittanut kaikki osat, joista tutkinto
muodostuu. Suomalaisissa säädöksissä käytetään käsitteitä todistus ja tutkintotodistus toisten-
sa synonyymeina.

Korkeakoulututkinnoista annettavista tutkintotodistuksista säädetään koulutusalakoh-
taisissa asetuksissa.

Mahdollisesti osittain siitä syystä, että EU-maissa ei ole pystytty löytämään yhteistä
määritelmää käsitteelle tutkinto, ei EU:n direktiiveillä tunnusteta tutkintoja, vaan säännel-
lään erilaisten koulutuksesta annettujen todistusten ja työkokemuksen tuottaman ammatti-
pätevyyden tunnustamista.

EU:n direktiiveissä eritasoisesta koulutuksesta saaduista todistuksista käytetään eri ni-
mityksiä. Euroopan yhteisöjen neuvoston vähintään kolmivuotisesta korkeammasta amma-
tillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun direktiivin
89/48/ETY 1. artiklassa sanotaan, että direktiivissä tarkoitetaan ”tutkintotodistuksella (dip-
loma) yksittäistä tutkintotodistusta, todistusta tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavaa
asiakirjaa tai tällaisten tutkintotodistusten (diploma), todistusten (certificate) tai asiakirjo-
jen yhdistelmää, jonka on myöntänyt jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten mää-
räysten mukaisesti asetettu toimivaltainen viranomainen”.

Direktiivin 92/51/ETY piiriin kuuluvia koulutuksesta annettavia asiakirjoja on kol-
menlaisia: 1) tutkintotodistus (diploma), 2) todistus (certificate) ja 3) pätevyystodistus
(attestation of competence). Tutkintotodistuksella ja todistuksella on tässä direktiivissä hie-
rarkkinen ero. Tutkintotodistuksen voi saada vähintään yksivuotisesta koulutuksesta, johon
pääsemiseksi yleensä vaaditaan yliopistoon tai muuhun korkeampaan koulutukseen pääsyn
edellyttämä keskiasteen koulutus. Tutkintotodistuksen voi saada myös sellaisesta koulutuk-
sesta, joka on erikoisrakenteensa vuoksi mainittu direktiivin liitteissä C tai D. Todistuksen
voi saada muunlaisesta koulutuksesta, joka on tasoltaan alempi. Pätevyystodistus puoles-
taan on muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, jolla todistetaan muunlainen kuin edellä
tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen tuottama kelpoisuus tai jonka jäsenvaltion vi-
ranomainen on vaatimatta todistusta suoritetusta koulutuksesta antanut arvioituaan niitä
henkilökohtaisia ominaisuuksia, taitoja tai tietoja, joita katsotaan välttämättä tarvittavan
ammatin harjoittamiseen.

Direktiivien terminologia noudattaa englannin kielen hierarkkista jaottelua. Englannin
kielessä käytetään korkea-asteen koulutuksesta saadusta todistuksesta nimitystä diploma ja
alemman asteen koulutuksesta annetusta todistuksesta sanaa certificate. Direktiivien suo-
mennoksissa on jouduttu suomen kieleen kehittelemään vastaavanlainen statusero sanoille
tutkintotodistus ja todistus, mutta muissa suomenkielisissä teksteissä tätä eroa ei tehdä.
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4.3. Ammatit

Ammatillisten tutkintojen vertailussa keskeinen kriteeri on ammatti tai ammatit, joihin tut-
kinnon perusteella ajatellaan sijoituttavan. Ammatin käsite on abstraktio, jota voidaan lä-
hestyä monista eri näkökulmista. Vertailutyön perustaksi tarvitaan mahdollisimman yksi-
selitteinen ammatin käsitteen määrittely.

Nykysuomen sanakirjan (1966, 70) määritelmän mukaan ammatti on ”fyysisen henki-
lön varsinaisena päätyönään suorittama elinkeino”. Tässä määritelmässä viitataan vain tu-
loa tuottavaan toimintaan. Sanakirjan määrittely on samantyyppinen kuin sosiologien teke-
mät määritykset. Esimerkiksi William Formin (1972, 242) mukaan ammatit voidaan mää-
ritellä suhteellisen jatkuviksi toimintamalleiksi, jotka tarjoavat työntekijöille toimeentulon
ja määrittelevät heidän yleisen sosiaalisen statuksensa (Kivinen et al. 1993, 12).

Lampisen ja Nummisen (1989, 7–8) mukaan ammatin käsite voidaan periaatteessa
määritellä 1) ammattiin liittyvien työtehtävien perusteella, 2) ammatin haltijasta käsin tai
3) ammattiin liittyvien työtehtävien ja ammatin haltijan välisenä suhteena.

Olen tutkimuksessani rajannut ammatin käsitteen samoilla perusteilla kuin Form sekä
Lampinen ja Numminen. Lisäulottuvuutena on kuitenkin mukana ammatin ja koulutuksen
suhde sekä koulutusammatin käsite.

Koulutusammatin käsite vakiintui Suomessa käyttöön 1970-luvun lopussa, kun keskias-
teen koulunuudistuksessa kehitettiin laaja-alaisia tutkintoja, joiden perusteella voi sijoittua
moniin eri työammatteihin. Jo nimike koulutusammatti viittaa siihen, että koulutuksella
saatu ammattitaito on erilainen kuin käytännön työssä tarvittava ammattitaito. Koulutus-
ammatti on yhdeltä kannalta katsoen enemmän ja laajempi kuin työammatti, mutta toi-
saalta se on keskeneräinen ja vasta työssä varsinaiseksi taidoksi täydentyvä. (Mäkinen,
Leinonen & Parikka 1992, 12)

4.4. Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisella (recognition of qualifications) tarkoitetaan sitä, että toisessa
maassa tutkinnon suorittanut saa virallisen päätöksen siitä, että hänen suorittamansa tut-
kinto kelpaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Kyseessä ei siis ole mikä tahansa arvio tut-
kinnon vastaavuudesta, vaan toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös.

Tutkintojen tunnustamisella voidaan antaa oikeus jatko-opintoihin, työskentelyyn tai
ammatin harjoittamiseen tai oikeus käyttää tiettyä tutkintonimikettä (Council of Europe
1997b, 14). Minkälainen päätös kulloinkin on pätevä ja kuka sen tekee, riippuu kyseessä
olevan maan lainsäädännöstä.

Vuonna 1997 tehdyssä Lissabonin sopimuksessa tutkintojen tunnustamisella tarkoite-
taan sitä, että sopimusvaltion päätösvaltainen viranomainen hyväksyy virallisesti ulkomai-
sen korkea-asteen tutkintotodistuksen, tutkinnon tai oppiarvon koulutukseen tai työelämään
pääsyyn oikeuttavaksi.

Euroopan alueen valtioiden korkeakouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvojen tunnus-
tamista koskevassa yleissopimuksessa todetaan, että ”ulkomaista korkeakoulutodistusta,
tutkintoa tai oppiarvoa koskeva tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sopimusvaltion asian-
omaiset viranomaiset hyväksyvät sen pätevänä asiakirjana ja että sen haltijalle myönnetään
samat oikeudet kuin niille, joilla on sellainen kansallinen todistus, tutkinto tai oppiarvo,
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jonka kanssa vertailukelpoiseksi ulkomainen todistus, tutkinto tai oppiarvo on arvioitu.”
(A 132/82, 1. momentti)

Tutkintojen tunnustamista katsotaan tavallisesti olevan kahta tyyppiä: tutkintojen aka-
teemista tunnustamista ja tutkintojen ammatillista tunnustamista. Englanninkielisissä asia-
kirjoissa käytetään vastaavasti nimityksiä ”recognition of diplomas for academic and pro-
fessional purposes” (esim. Ruberti & Vanni d‘Archirafi 1994).

Tutkinnon akateemisella tunnustamisella tarkoitetaan tutkinnon tunnustamista jatko-
opintoja varten. Opetushallituksen ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista kä-
sittelevässä ohjekirjassa tutkintojen akateeminen tunnustaminen määritellään seuraavasti:
”Opintosuoritusten tai tutkintojen akateemisella tunnustamisella tarkoitetaan yleensä ul-
komailla suoritettujen opintojen tai tutkintojen hyväksilukemista Suomessa suoritettavaan
tutkintoon tai jatko-opinto-oikeuden saamista ulkomaisen tutkinnon perusteella” (OPH
1999a, 17).

Euroopan alueen valtioiden korkeakouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvojen tunnusta-
mista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 132/82 1. mo-
mentin mukaan tällainen tunnustaminen määritellään seuraavasti: ”todistusta, tutkintoa tai
oppiarvoa koskeva tunnustaminen tekee korkeakouluopintojen aloittamisen tai jatkamisen
osalta mahdolliseksi sen, että asianomaisen pääsyä minkä tahansa sopimusvaltion korkea-
kouluihin tai tutkimuslaitoksiin harkitaan, ikään kuin kyseessä olisi kyseisessä sopimusval-
tiossa myönnetyn vastaavan todistuksen, tutkinnon tai oppiarvon haltija.” Päätöksen tut-
kintojen tai opintojen hyväksilukemisesta tekee useimmissa maissa, myös Suomessa, se
oppilaitos, johon ulkomailla tutkinnon suorittanut hakee opiskelijaksi.

Termi tutkintojen akateeminen tunnustaminen on kehitetty korkeakoululaitoksen piiris-
sä. Suomalaisissa säännöksissä sitä käytetään korkeakouluja koskevassa lainsäädännössä,
esimerkiksi asetuksessa korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta tehdyn eu-
rooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 1257/1991. Eurooppalaisen yleisso-
pimuksen 3. artiklassa kohdassa 1 sanotaan, että ”... sopimuspuoli tunnustaa akateemisesti
toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan korkeakoulun myöntämät korkeakoulututkinnot.”
Saman artiklan kohta 2 kertoo, mitä tämä akateeminen tunnustaminen käytännössä tässä
yleissopimuksessa tarkoittaa: ”Ulkomaisen korkeakoulun tutkinnon tunnustaminen oikeut-
taa tutkinnon haltijan:

a) jatkamaan korkeakouluopintoja ja osallistumaan akateemisiin kuulusteluihin suorit-
taakseen opinnot loppuun tarkoituksena korkeamman oppiarvon suorittaminen, mukaan lu-
kien tohtorin tutkinto, samoilla ehdoilla, joita sovelletaan sopimuspuolen kansalaisiin, jos
näiden opintojen ja kuulustelujen suorittaminen riippuu vastaavan kansallisen korkeakoulu-
tutkinnon suorittamisesta,

b) käyttämään ulkomaisen korkeakoulun myöntämää akateemista oppiarvoa, johon on
liitetty selvitys sen alkuperästä.”

Tutkintojen ammatillisella tunnustamisella annetaan kelpoisuus johonkin virkaan tai
tehtävään tai oikeus jonkin ammatin harjoittamiseen. Tällaisten tunnustamispäätösten te-
kopaikat vaihtelevat maittain ja myös ammateittain.

Asetuksessa 132/82 todetaan näin: ”Ammatinharjoittamisen osalta ulkomaisen todis-
tuksen, tutkinnon tai oppiarvon tunnustaminen merkitsee asianomaisen ammatillisen kou-
lutuksen tunnustamista kyseisen ammatin harjoittamista varten loukkaamatta kuitenkaan
kyseisessä sopimusvaltiossa voimassa olevia lain tai ammattikunnan asettamia sääntöjä tai
määräyksiä.”

Tutkintojen akateemisessa ja ammatillisessa tunnustamisessa on periaatteellinen ero
siinä, mitä vertaillaan. Tällä erolla on merkitystä erityisesti Euroopan unionin sisällä, koska
unionissa ammatillista tunnustamista säännellään erikseen direktiiveillä. Ammatillista tun-
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nustamista tehtäessä tarkastetaan ensisijaisesti, mitä ammattitoimintaa muuttaja on oikeu-
tettu harjoittamaan kotivaltiossaan. Kun tutkinto akateemista tunnustamista tehtäessä lue-
taan hyväksi jatko-opintoihin, arvioidaan sekä muuttajan koulutuksen sisältöä että sen laa-
tua ja tasoa sekä opintojen keston että oppilaitoksen luonteen perusteella (KOM(96) 46 lo-
pullinen, 19–20). Jos sisällöissä on eroa niin, että esimerkiksi ulkomaisen tutkinnon vaati-
muksiin ei kuulu jotakin tiettyä ainetta, suomalaisten säännösten mukaan voidaan olla tun-
nustamatta kyseistä tutkintoa siihen asti, kunnes kyseessä olevissa aineissa on suoritettu
täydentävä kuulustelu (A 1257/1991 4. momentti).

Joissakin englanninkielisissä teoksissa tutkintojen ammatillinen tunnustaminen on jaettu
kahteen ryhmään niin, että korkeampaa koulutusta vaativista ammateista puhuttaessa käy-
tetään termiä professional recognition ja käytännön ammateista vocational recognition (Per-
tek 1992, 91). EU:n tutkintojen tunnustamista koskevissa asiakirjoissa käytetään yleensä
vain termiä professional recognition siitä riippumatta, millainen ammatti on kyseessä. Näin
tämä termi näyttää vakiintuvan yleiskäsitteeksi. Suomen kielessä ei tällaista erottelua tarvit-
se tehdä, koska meillä sana ammatti sisältää sekä sanojen profession että vocation päämer-
kitykset.

4.5. Tutkintojen vastaavuus

Käsite equivalence of qualification tutkintojen vastaavuuden merkityksessä on vanha. Kos-
ka on tullut selväksi, etteivät eri maiden tutkinnot juuri koskaan vastaa todellisuudessa kai-
kissa suhteissa täysin toisiaan, korvataan termi equivalence nykyään yleensä käsitteellä re-
cognition (Pertek 1992, 95).

4.6. Tutkintojen rinnastaminen

Käytännössä käsite tutkintojen rinnastaminen tarkoittaa samaa kuin tutkintojen tunnusta-
minen. Suomen lainsäädännössä käytetään tutkintojen tunnustamisen sijasta ilmaisua tut-
kintojen rinnastaminen silloin, kun todetaan EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu kor-
keakoulututkinto tiettyä virkaa haettaessa samanarvoiseksi kuin Suomessa suoritettu tut-
kinto. Tutkintojen rinnastamismenettely perustuu lakiin ulkomailla suoritettujen korkea-
kouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (L 531/86).

4.7. Tutkintojen vertailu

Käsitettä tutkintojen vertailu (comparison of qualifications) käytetään silloin, kun tutkin-
toja vain vertaillaan joidenkin kriteerien mukaan, mutta ei tehdä varsinaista päätöstä vas-
taavuudesta.
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4.8. Tutkintojen ymmärrettävyys

EU:ssa keskeinen päämäärä, johon tutkintojen tunnustamisen ja vertailun avulla pyritään,
määritellään nykyisin usein sanoilla transparency of qualification. Tämän ilmauksen suora
käännös voisi olla tutkinnon läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys on ymmärretty yleensä konkreet-
tisena esineiden ominaisuutena. Viime aikoina läpinäkyvyys-sanaa on kuitenkin alettu käyt-
tää myös abstrakteissa merkityksissä, ja tällainen käyttö on lisääntymässä. EU voi esimer-
kiksi pyrkiä päätöksenteossaan läpinäkyvyyteen. Tässä yhteydessä transparency-sanan
suomenkielinen vastine voisi olla myös avoimuus.

Tutkintojen vertailusta puhuttaessa transparency-sanan vastineeksi sopii usein sana
ymmärrettävyys. Tutkinnoista puhuttaessa transparency-käsitteeseen sisältyy ajatus, että
tutkinto ymmärretään oikein. Tällä tarkoitetaan sitä, että toisen maan tutkinnot ymmärre-
tään samalla tavalla kuin ne ymmärretään siinä maassa, jonka tutkinnoista puhutaan (Par-
kes 1996, 7–6).

Tässä tutkimuksessa sanan transparency käännöksenä on käytetty sanaa ymmärrettä-
vyys. Sillä tarkoitetaan, että tutkinnot ymmärretään sen maan lähtökohtien mukaan, jossa
suoritetusta tutkinnosta on kyse.
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5. VERTAILEVAN KASVATUSTIETEEN TUTKIMUSMETODIT

5.1. Vertailun käytöstä tutkimusmenetelmänä

Vertailu muihin yhteiskuntiin on olennainen edellytys oman yhteiskunnan, oman aseman
siinä ja viime kädessä myös itsen ymmärtämiselle. Vertailu sisältyykin esimerkiksi talou-
den ja politiikan tutkimuksessa sekä psykologiassa ja sosiologiassa käytettäviin tutkimus-
menetelmiin. (Lauterbach & Mitter 1998, 239) Kaiken tieteellisen työn lähtökohtana voi-
daan perimmältään katsoa olevan vertailun: menneen ja nykyisen, olevan ja toivotun, ko-
toisen ja vieraan tai tämän ja tuon menettelytavan vertailun (Raivola 1984, 2).

Tutkijat pyrkivät usein vertailun avulla ymmärtämään paremmin omaa järjestelmäänsä.
He etsivät sen avulla parempia toimintamalleja tai yrittävät löytää vertailun kohteiden kehi-
tyksestä yhteisiä piirteitä ja trendejä. (Lauterbach & Mitter 1998, 243–244)

Vertailu voidaan aina palauttaa sen perusfunktioon: kohteiden kokoamiseen yhteen sen
tarkistamiseksi, kuinka pitkälle ne ovat samanlaisia tai erilaisia. Tällöin on tarpeen määri-
tellä, minkälainen yhdenvertaisuus, samanlaisuus ja erilaisuus on kyseessä. Esimerkiksi to-
teamus, ettei omenoita voida verrata päärynöihin, voidaan helposti kyseenalaistaa määrit-
telemällä erilaisia vertailuperustoja vertailun kohteiden yhteisten piirteiden pohjalta. Ome-
nat ja päärynät ovat molemmat kasveja, hedelmiä ja ruokaa. Vertailuperustaksi voidaan
myös ottaa erityiskysymykset, kuten kypsymisaika, vesi- tai sokeripitoisuus tai ruoaksisula-
misen aste jne. (Lauterbach & Mitter 1998, 250)

Vertailu on tavallisesti vain työtapa, ei itsetarkoitus tai päämäärä. Tiedonhankinnan
keinona se korvaa usein kokeen ja kokeilun, jotka ovat makrotason pitkittäistutkimuksessa
mahdottomia toteuttaa. (Raivola 1984, 5; Robinsohn 1992, 34)

5.2. Kasvatustieteessä käytettyjen vertailumenetelmien
kehitys

5.2.1. Esitieteellinen vaihe: subjektiivinen impressionismi

Vertailun metodologia on relevantti kaikissa tieteellisissä prosesseissa, joissa vertailua käy-
tetään tiedon hankinnan ja sen rikastamisen lähtökohtana. Vertailevia metodeja on kaikilla
tieteenaloilla, ja vertailumetodeilla, joita nykyään käytetään tutkimusprosesseissa, on tu-
hansia vuosia vanha esihistoria. (Lauterbach & Mitter 1998, 242)

Vertailevan kasvatustieteen historiaan kuuluvat matkustajien kertomukset heidän nä-
kemistään oudoista kasvatusjärjestelyistä sekä kasvatuksen käytännön ratkaisut, joita teh-
tiin satunnaisesti ulkomaisten esikuvien mukaan. Esitieteellisessä vaiheessa valppaat maalli-
kot kiinnittivät huomiota aikaisemmin havaitsematta jääneisiin ilmiöihin ympärillään. (Rai-
vola 1984, 11)
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1800-luvulla monissa Euroopan maissa julkinen valta alkoi järjestää ja kustantaa sys-
temaattista kansanopetusta ja toteutettiin yleinen oppivelvollisuus. Keskeisiksi kiinnostuk-
sen kohteiksi tulivat tällöin koulutusjärjestelmät ja niiden toiminta. King (1973, 40) luon-
nehti tätä vaihetta kasvatusinstituutioiden rakentamisvaiheeksi. Tällöin matkusteltiin ulko-
mailla varta vasten tutustumassa muiden koulujärjestelmiin ja hakemassa niistä malleja.
Matkaajat, joissa oli sekä yksityisiä asian harrastajia että valtioiden lähettämiä asiamiehiä,
keräsivät satunnaista tietoa käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Instrumentaalisen kult-
tuurilainaamisen avulla haluttiin kehittää omaa koulujärjestelmää. Poliittinen ja taloudelli-
nen kilpailu rohkaisivat tätä toimintaa, jota kuitenkin kansallisesti ajattelevat vastustivat.
Tämä johti valikoivaan järjestelmien yksityiskohtien lainaamiseen. Sekä tiedonhankinta
että tutkimus oli utilitaristista ja kuvailevaa. Metodologisesti ajanjaksoa voidaan kuvata
subjektiivis-impressionistiseksi. (Raivola 1984, 16–18)

5.2.2. Analyyttis-empiirinen tai objektiivis-deskriptiivinen vaihe

Uwe Lauterbach ja Wolfgang Mitter (1998) näkevät kasvatustieteen siirtyneen esitieteellisestä
tieteelliseen vertailuun eli järjestelmälliseen käsitteellistämiseen ja tosiasioiden etsintään
1800-luvulla samaan aikaan kuin modernin tieteen yleinen pohja luotiin. Lähtökohtana oli
Marc-Antoine Jullien de Parisin lehtinen ”Esquisse d´un ouvrage sur l´ education comparée”
(nimi lyhennetty) vuodelta 1817.

Vertaileva kasvatustiede on Noahin ja Ecksteinin (1969, 80–82) mukaan kehittynyt in-
himillisestä uteliaisuudesta tieteelliseksi analyysiksi kolmella ulottuvuudella: 1) erottele-
mattomista ja subjektiivisista havainnoista on edetty kurinalaiseen aineiston keräämiseen,
2) filantrooppisesta yhteisen hyvän etsimisestä on siirrytty professionalismiin ja 3) yksilön
intuitiosta tieteelliseen selittämiseen. (Raivola 1984, 21–22)

Lauterbach ja Mitter (1998, 243) erottavat 1900-luvun vertailevassa kasvatustieteessä
kaksi tutkimuksessa käytettyä lähestymistapaa. Heidän mukaansa vertailevan kasvatustie-
teen metodologiassa on vallinnut kahden pääasiallisen metodisen lähestymistavan muodos-
tama dualismi, samanlainen kuin yleisessä tieteen teoriassakin. Nämä lähestymistavat he
määrittelevät hermeneutiikaksi ja empiiriseksi analyysiksi. Nämä kaksi lähestymistapaa
ovat olleet vuorotellen tutkimukselle luonteenomaisia. (Lauterbach & Mitter 1998, 247)

1900-luvun alkupuoliskolla oli vallitsevana pyrkimys kokonaisanalyyseihin, jotka suh-
teutettiin kansallisiin kasvatusjärjestelmiin niiden historiallisessa viitekehyksessä. Lauter-
bachin ja Mitterin (1998, 248) termein kyseessä oli analyyttis-empiirinen lähestymistapa.
Sen ensimmäisessä vaiheessa, joka kesti useita vuosikymmeniä, keskityttiin määrällisiin
analyyseihin. Erityisesti kerättiin ja analysoitiin tilastotietoja. Aineistoista etsittiin sään-
nönmukaisuuksia.

Tuolloin vertailevalla  kasvatustieteellä oli kaksi keskeistä tutkimuskohdetta. Näistä
toinen oli koulutuksen ja taloudellisen kasvun yhteyksien paljastaminen. Toinen tutkimus-
kohde oli koulutusjärjestelmien toiminnan vaikutus sosiaaliseen ja poliittiseen muutokseen.
Tutkimuksissa käytettiin tilastoaineistoja. Koulutusjärjestelmien panos-, prosessi- ja tuotos-
tekijöiden arviointiin pyrittiin kehittämään päteviä indikaattoreita ja luomaan järjestelmiä
luotettavan tilastoaineiston keräämiseksi, jonka avulla nämä indikaattorit voitaisiin opera-
tionalisoida.

1900-luvulla maailmansotien välisenä aikana vertailevassa kasvatustieteessä siirryttiin
metodologisesti ajatellen objektiivis-deskriptiiviseen kauteen. Tällöin yksittäisten henkilöi-
den eri maissa tekemät erilliset vertailut organisoitiin kansainvälisten instituutioiden ja työ-
ryhmien työksi. Kansainväliset organisaatiot ottivat huolekseen kasvatusta koskevan tilas-
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toaineiston keräämisen ja kansainvälisten yhteyksien solmimisen ja ylläpitämisen. Vertai-
lutyön tuloksia alettiin julkaista säännöllisesti. Yhteyksiä hoidettiin seminaareissa, kong-
resseissa ja kokouksissa. (Raivola 1984, 18)

Geneveen oli perustettu vuonna 1925 International Bureau of Education (IBE), joka
systematisoi ja standardoi eri maiden opetusministeriöiden keräämää tilastoaineistoa. Tä-
män aineiston avulla uskottiin voitavan jäljittää kasvatusjärjestelmien toiminnassa esiinty-
viä trendejä, rakentaa niiden toimintaa kuvaavia teoreettisia malleja ja osoittaa koulutuksen
yhteys talouteen ja sosiaalisiin tekijöihin. Bereday kutsuu tätä aina 1950-luvun alkupuolelle
ulottunutta vaihetta ennustamisen ajaksi (Bereday 1966, 7–9). King (1973, 40) puhuu koulu-
tusjärjestelmien vakiinnuttamisen ajasta. (Raivola 1984, 18–19)

Tilastointiin pohjautuvaa koulutuksen vertailua tekivät myös lukuisat muut kansainvä-
liset elimet kuten Unesco, Maailmanpankki, IIEP (International Institute for Educational
Planning) ja CERI (Center of Educational Research and Innovation).

5.2.3. 1900-luvun puolivälin metodikriisi

Reijo Raivolan mukaan vertaileva kasvatustiede joutui 1900-luvun puolivälissä identiteet-
tikriisiin. Siinä oli osaltaan kysymys tieteidenvälisestä rajankäynnistä, mutta suurin kysy-
mys oli kuitenkin metodiongelma. Tämä metodikeskustelu oli osa 1960-luvun yleistä käyt-
täytymistieteiden metodologiaa koskevaa keskustelua tai kuhnilaisittain paradigmojen vä-
listä paremmuuden koettelua, eikä se näin ollen ollut mikään yksinomaan vertailevassa
kasvatustieteessä esiintynyt ilmiö. Kasvatusjärjestelmien tutkimuksessa historiatieteen ja
filosofian lähestymistapa väistyi, ja tilalle tuli kovaa tilastoaineistoa käyttävä empiirisen yh-
teiskuntatieteen metodologia, jonka esikuva oli luonnontieteissä. Mm. Anderson, Bereday,
Holmes, King, Eckstein ja Noah suuntasivat kasvatustiedettä uuteen analyyttis-selittävään
vaiheeseen. Tieteen tehtäväksi katsottiin kuvaamisen ja ymmärtämisen lisäksi myös selit-
täminen, kontrolloiminen ja ennustaminen. Tämä tuli tehdä hypoteettis-deduktiivista me-
netelmää käyttäen niin, että testattiin empiirisen aineiston avulla teoriasta johdettuja hypo-
teeseja. (Raivola 1984, 20–21)

Myös Lauterbachin ja Mitterin (1998, 248) mukaan vertaileva kasvatustiede joutui mu-
kaan analyyttis-empiirisen ja hermeneuttisen lähestymistavan ensisijaisuutta koskevaan
tieteiden väliseen taisteluun, joka kulminoitui 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa. 70-luvun
loppupuolelta lähtien on kuitenkin ollut havaittavissa molempien lähestymistapojen yhteen-
sovittamista.

Hermeneuttinen lähestymistapa pyrkii ymmärtämiseen tulkitsemalla ”tekstejä” ja teke-
mällä historiaan pohjautuvia katsauksia, joissa käsitellään sekä tapahtumia että aatteita. Se
on kehittynyt humanismin pohjalta. Klassillisessa humanismissa ”tekstit” määriteltiin ensi-
sijaisesti kirjallisiksi ja historiallisiksi dokumenteiksi. Nykyään hermeneuttisessa tulkinnassa
käytetään kirjoitettujen dokumenttien lisäksi median tuottamia ja välittämiä ”tekstejä” kuten
filmejä ja videoita. Vertailevassa kasvatustieteessä molemmat tekstityypit kuuluvat primaa-
rilähteisiin. Lähteitä ovat esimerkiksi asiakirjat, lait, asetukset, opetussuunnitelmat, luku-
järjestykset, didaktiset ja metodiset suositukset ja ohjeet sekä oppikirjat ja muu kirjallisuus.
(Lauterbach & Mitter 1998, 247)

Hermeneuttista lähestymistapaa on täydentänyt fenomenologinen lähestymistapa, joka
pohjautuu Edmund Husserlin fenomenologiseen filosofiseen koulukuntaan. Hermeneutii-
kalla ja fenomenologialla on yhteistä se, että ne lähestyvät tilannetta tutkijan oman koke-
muksen pohjalta ja pyrkivät ymmärtämään sitä. Lisäksi molemmissa tulkitsemispyrkimyk-
sille antaa oikeutuksen tehtyjen arvioiden aiheensisäinen (intrasubjektiivinen) verifioita-
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vuus. Lähestymistavat eroavat toisistaan siinä, että hermeneutiikka sijoittaa tutkimuskoh-
teensa historialliseen taustaan, kun taas fenomenologian kiinnostus keskittyy jokapäiväisen
elämän tilanteiden kokonaistulkintaan, johon luetaan mukaan tunneilmasto ja inhimilliset
asenteet ja toiminta. (Lauterbach & Mitter 1998, 247)

Vertailevassa tutkimuksessa on 1970-luvulta lähtien sovellettu laadullisia metodeja. On
tehty runsaasti etnografisia tutkimuksia ja tapaustutkimuksia. Niissä on löydetty uudestaan
hermeneuttisia ja fenomenologisia lähestymistapoja, jotka olivat olleet edellisinä vuosikym-
meninä taka-alalla. Tutkimuksissa on käytetty toisaalta samoja perusvälineitä kuin määräl-
lisissä tutkimuksissa (kysymyslomakkeita, strukturoituja haastatteluja), mutta myös puoli-
standardoituja ja avoimia haastatteluja ja portfoliotekniikoita, jotka perustuvat kirjoitet-
tuun, äänitettyyn tai videoituun aineistoon. Hermeneuttisen lähestymistavan uudelleen löy-
täminen näkyy tekstien tulkinnan uudelleen löytämisenä. (Lauterbach & Mitter 1998, 248)

Kuusikymmenluvulta asti kasvoi tietoisuus siitä, että kokonaisanalyysien toteuttaminen
oli mahdotonta empiirisen analyysin tai yksityiskohtaisen tekstitulkinnan keinoin. Tämä
johti Lauterbachin ja Mitterin (1998, 243) mukaan ongelmalähtökohdan käyttöönottoon ja
sen merkityksen kasvuun. He näkevät ongelmalähtökohdan pääasiallisena arvona vertailevas-
sa kasvatustieteessä olevan sen, että se tarjoaa avoimen mahdollisuuden tutkia funktionaa-
lisia järjestelmävastaavuuksia useilla kasvatuksen tasoilla. Se kattaa kansallisten ja alueel-
listen järjestelmien makrotason, mutta myös kasvatuskäytäntöjen mikrotaso on saanut yhä
enemmän painoarvoa.

Dieter Berstecher on todennut, että vertailevassa kasvatustieteessä mittaaminen, metrics, ja
ymmärtäminen, hermeneutics, täytyy nähdä saman metodin elementteinä (Berstecher 1970,
77–82). Tämän perusteella molemmat lähestymistavat on liitetty yhdistyneeksi komparatii-
viseksi metodiksi. Berstecherin terminologiassa metrics kattaa kaikki proseduurit, jotka pe-
rustuvat mittaamiseen ja sen perusteella empiiriseen analyysiin. Hänen määritelmässään
viitataan sekä humanistisiin että yhteiskuntatieteisiin vertailevan metodin juurina. Saman
suuntainen kuin Berstecherin toteamus on Robinsohnin vertailevan metodin luonnehdinta
historiallisen tulkinnan, funktionaalisen analyysin, määrällisen tiedon prosessoinnin ja
käytön ja lopuksi vielä kokoavan syiden ja suunnan ennakoidun ja aiotun tulkinnan yhdis-
telmänä. (Robinsohn 1973, 325)

5.2.4. Pyrkimyksiä uudenlaiseen kokonaisanalyysiin

Aikaisempaa lähestymistapojen jyrkkää jakoa on pyritty tasapainottamaan tekemällä uusia
kokonaisanalyyseja, jotka on kehitetty systeemi- ja evaluaatioteorioiden pohjalta. Erityi-
sesti universalistien (systeemiteorian edustajien) ja kulttuuris-pluralistien (kulttuuriantro-
pologien) edustama näkemysten vastakkainasettelu on herättänyt vertailevassa kasvatus-
tieteessä uudenlaisia kysymyksiä. Yhteiskuntatieteissä on näin taas kerran syntynyt uudelta
pohjalta uusi metodikeskustelu. Siinä kysytään, millä keinoin ja miten pitkälle kansainväli-
nen ja kulttuurien välinen vertailu voi rakentua modernismin ja postmodernismin teorioille
ja miten siinä voidaan ottaa huomioon globalisoitumistrendi. (Lauterbach & Mitter 1998,
243–246)

Seurauksena vertailevan kasvatustieteen viimeaikaisesta suuntautumisesta evolutionisti-
siin kohteisiin ja systeemiteoriaan on myös sen aikaisempi sitoutuminen kasvatuksen histo-
riaan nähty uudella tavalla. Aiemmin tämän sitoutumisen nähtiin olevan seurausta tieteen-
alan humanistisista juurista (Hans 1955; Schneider 1961), kun nykyinen suuntaus taas läh-
tee siitä, miten ja missä määrin empiirisiä löytöjä ja yhteiskunnallisia teorioita voidaan
käyttää hyväksi vertailevan kasvatustieteen tutkimuksessa (Schriewer 1984).
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5.2.5. Vertailumetodien arviointia: minkälaiseen vertailuun eri metodit
soveltuvat

Tutkimuksen tavoitteena on tavallisesti tuottaa sellaisia teoreettisesti jäsentyneitä kuvauk-
sia empiirisestä maailmasta, jotka ovat sekä mielekkäitä että hyödyllisiä. Metodin valinnan
määrää näin ollen pääasiassa tutkimuksen tarkoitus. Konkreettisessa tilanteessa ei yhden
metodisen päälähestymistavan valinta yleensä ole tutkijan vapaasti harkittavissa, vaan se
määräytyy aiotun vertailun tavoitteen mukaan tutkimuksen taustalla olevan viitekehyksen
mukaisesti (Lauterbach & Mitter 1998, 248). Raivolan mukaan vertailevalla kasvatustie-
teellä ei ole mitään perusmetodia eikä edes perusaineistoa, josta sen voisi tunnistaa (Rai-
vola 1984, 97).

Harris on esittänyt vertailevalle kasvatustieteelle kolme peruskysymystä: miksi verra-
taan, mitä verrataan ja miten verrataan. Hänen mukaansa kysymyksiin on vastattava juuri
tässä järjestyksessä (Harris 1980, 162–165). Koulutusta koskevan vertailevan tutkimuksen
tarkoituksena voi olla esimerkiksi faktatietojen hankkiminen omassa maassa tapahtuvaa
päätöksentekoa varten, yleisen koulutusta koskevan teorian luominen, omaan maahan so-
veltuvien toimintamallien löytäminen, kehitystrendien havaitseminen tai koulutusjärjes-
telmän ja yhteiskunnan muiden prosessien välisten yhteyksien löytäminen tai kansallisia
käsitteitä vastaavien yhtenäisten kansainväliseen käyttöön soveltuvien termien löytäminen.
Aiheen ja metodin välillä on perustavanlaatuinen yhteys. (Lauterbach & Mitter 1998, 243–
244)

Wolfgang Hörner (1996) erottaa luokittelevassa funktiomallissaan toisistaan a) idiografi-
sen funktion (erityisen etsimisen), b) melioristisen funktion (parempien mallien etsimisen),
c) evolutionistisen funktion (kehitystrendien etsimisen) sekä d) kvasi-eksperimentaalisen
trendin (universaalisen etsimisen). Lauterbachin ja Mitterin mukaan melioristinen funktio
voidaan nähdä yhtenä vertailevan kasvatustutkimuksen perusfunktiona. Muutkin funktiot
esiintyvät vertailevassa kasvatustieteessä ja liittävät sen koko tiedejärjestelmän kontekstiin.
(Lauterbach & Mitter 1998, 247)

Kivinen ja Rinne (1995) toteavat vertailevan korkeakoulututkimuksen metodeja käsitte-
levässä artikkelissaan, ettei koulutusta koskevan vertailevan tutkimuksen perinne ole kovin
vankka. Heidän mukaansa tapana on ollut vain jotenkin vertailla esimerkiksi eri maiden
koulutusorganisaatioita, opiskelija- ja henkilökuntamääriä tai vaikkapa taloudellisia resurs-
seja kuvaavia indikaattoreita.

Lauterbachin ja Mitterin mukaan ei myöskään ammattikasvatusta koskevissa tutkimuk-
sissa useinkaan ole ollut systemaattista metodista tarkastelua. Sitä on ollut vain satunnai-
sesti, ja monille tutkijoille sillä on ollut marginaalinen merkitys. Tutkimustulokset voivat-
kin olla ristiriitaisia jo pelkästään puuttuvan metodologisen pohjan vuoksi. (Lauterbach &
Mitter 1998, 236)

Kivinen ja Rinne toteavat indikaattoreiden varaan rakentuvan tutkimuksen usein tuotta-
van fragmentaarista, rajoittunutta ja abstraktia informaatiota, joka ei salli prosessinomaisten
muutosten kattavaa kuvausta puhumattakaan niiden selittämisestä. Indikaattoreihin raken-
tuva tutkimus raapaisee heidän mielestään lähinnä korkeakoulutuksen pintailmiöitä. (Kivi-
nen & Rinne 1995, 228)

Indikaattoreista voi helposti tulla harhaanjohtavia, jos niitä määrittelevät eivät tunne
riittävän hyvin kohteena olevia koulutusjärjestelmiä. Tutkijoilla täytyy jo suunnitteluvai-
heessa olla perustiedot tutkimukseen sisältyvien järjestelmien historiallisesta kehityksestä
ja sosiokulttuurisesta kontekstista. Lauterbach ja Mitter mainitsevat CEDEFOPin  tutki-
musjulkaisussa olevassa artikkelissaan yhtenä esimerkkinä virheellisestä indikaattorista
OECD:n oppilasvirtoja kuvaavan tilaston, jossa oli laskettu yhteen toisen asteen yleissi-
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vistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta todistuksensa saaneiden määrät. Laskennassa ei
kuitenkaan ollut otettu huomioon sitä, että osa ammatilliseen koulutukseen tulijoista on jo
suorittanut yleissivistävän toisen asteen koulutuksen. Tällaisten lukiosta ammatilliseen
koulutukseen menevien osuus on joissakin maissa suuri. Kun tämän tilaston perusteella
vertaillaan eri maiden oppilasvirtoja, päädytään vääriin johtopäätöksiin. Lauterbachin ja
Mitterin mukaan virheellisiä tuloksia saadaan usein myös silloin, jos oppilaitoksia luoki-
tellaan ryhmiksi kaavamaisin perustein, esimerkiksi instituution nimen perusteella. (Lau-
terbach & Mitter 1998, 237)

Indikaattoreita tarvitaan käsitykseni mukaan kyllä koulutuspoliittisen päätöksenteon
taustatueksi, mutta ne eivät yleensä riitä ilmiöiden selittäjäksi. Määrällisiä tutkimuksia,
joissa on tarkkoja laskelmia ja luotettavia tietoja lukumääristä, tarvitaan määrällisen suun-
nittelun pohjaksi silloin, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi instituutioiden ylläpitämisestä,
opettajien, kouluttajien tai oppilaiden rekrytoinnista tai budjetista. Niitä joudutaan kuiten-
kin rikastamaan laadullisilla tutkimuksilla.

Indikaattorivertailujen lisäksi suuret ylikansalliset organisaatiot kuten Unesco, OECD,
Maailmanpankki, ILO, Euroopan neuvosto ja EU ovat teettäneet trendianalyyseja, joiden
avulla pyritään löytämään yleisiä kehityksen suuntia. (Lauterbach & Mitter 1998, 246). Nii-
den teossa on samantyyppisiä ongelmia kuin indikaattoritutkimuksissa, ja myös niissä tar-
vitaan vertailtavien kohteiden hyvää tuntemista.

Laadullinen vertailu perustuu systemaattiseen sisällön analyysiin. Sen perusteella pyri-
tään tunnistamaan funktionaaliset vastaavuudet tai hermeneuttisen lähestymistavan ollessa
kyseessä perinnäiset tekstin tulkinnan mallit. (Lauterbach & Mitter 1998, 248)

Raivolan mukaan George Bereday (1966) oli ensimmäinen, joka antoi selvät metodiset
ohjeet kasvatusvertailun tekemiseen. Hänen menetelmässään on lähtökohtana aluetutki-
mus, kasvatusmaantiede, niin että aluksi kuvataan ja tutkitaan yhden tai useamman maan
kasvatusjärjestelmät. Aineisto kerätään kirjallisista lähteistä ja tekemällä 1,5–3 kuukauden
mittaisia opintovierailuja kouluihin. Kerätty aineisto järjestetään kartoiksi, taulukoiksi ja
kuvioiksi. Tulkinnassa tämä aineisto liitetään muiden yhteiskuntatieteiden tuottamaan tie-
toon, jotta nähtäisiin koulun ja sen toimintojen yhteys historialliseen, poliittiseen, taloudel-
liseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Tämän jälkeen aineisto jäsennetään uudestaan valitun
näkökulman mukaisesti ja muodostetaan hypoteesit varsinaisen vertailun suorittamiseksi.
Rinnakkainasettelu tehdään pääasiassa taulukoita käyttäen. Beredayn analyysia on arvos-
teltu etenkin aineiston keruun ja hypoteesien muodostamisen järjestyksen perusteella, sillä
jo tiedon hankkiminen ja havainnointi vaativat käsitteenmuodostusta. Ilman sitä ei tiedä,
mitä pitää tarkkailla. Raivolan mukaan Bereday ei ole selvittänyt itselleen, mitä vertailu
kognitiivisena prosessina on. Siksi hänen menetelmänsä mekaaninen soveltaminen on vai-
keaa. (Raivola 1984, 150–155)

Kasvatustieteessä paljon käytetty metodologinen väline on ollut tapaustutkimus. Tapauk-
sia on käytetty yhdistämään ideat ja aineisto. Tapaustutkimusten tulosten liittäminen koko-
naisuuksiksi on vertailevassa kasvatustutkimuksessa koettu vaikeaksi. Kivisen ja Rinteen
mielestä olennainen kysymys on, miten voidaan säilyttää tapaustutkimuksen intensiteetti
myös laajemmissa vertailevissa tutkimuksissa (Kivinen & Rinne 1995, 236–242).

Kivinen ja Rinne viittaavat John H. Goldthorpen (1995) tutkimuksiin ja toteavat, että
silloinkin, kun tapauksia onnistutaan tutkimaan holistisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina
hajottamatta niitä variaabeleiksi ja saadaan tuotettua seikkaperäisiä kuvauksia siitä ”mitä
on tapahtunut” tietyssä historiallisessa kontekstissa, on kuitenkin nähtävä mustat aukot.
Goldthorpen kritiikki kohdistuu siihen tapaan, millä tapaustutkijat muodostavat ”teoriansa”
induktiivisesti tapauskohtaisesti ilman, että jäisi mitään mahdollisuutta testata teoriaa. Teo-
rianmuodostus ja teorian testaus sulautuvat yhdeksi ja samaksi prosessiksi. Tällöin ”teoria”
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surkastuu eräänlaiseksi havaintojen teoreettiseksi kirjaamiseksi eikä mahdolliselle teorian
vastaiselle evidenssille löydy sille kuuluvaa sijaa. (Kivinen & Rinne 1995, 239–240)

Laadullista komparatiivista analyysia (QCA – Qualitative Comparative Analysis) kehi-
tellyt Charles Ragin kysyi, onko ylipäätään mahdollista tehdä laajoja, monta maata kattavia
vertailuja ilman, että maat pirstotaan variaabeleihin ja keskitytään vain näiden variaabelei-
den välisiin suhteisiin. Onko olemassa sopivaa metodologista välineistöä, jolla voidaan
analysoida systemaattisia monien eri tapausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja siten, että eri
tapaukset säilyttävät oman luonteensa mielekkäästi tulkittavina kokonaisuuksina? Tutki-
muksissa, joissa on vain kourallinen tapauksia (pieni N), voidaan kyllä hänen mukaansa
ottaa huomioon konteksti, erimerkiksi kyseisten maiden poliittinen järjestelmä. (Ragin
1989, 69)

Tapaustutkimusten arviointiin vaikuttaa se, mitä tutkija kulloinkin tapauksella tarkoit-
taa. Pohdittuaan asiaa eri yhteyksissä Charles Ragin (1992, 218) päätyi kantaan, että tapauk-
sia ei tule pitää empiirisinä yksikköinä tai teoreettisina kategorioina, vaan tiettyjen tutki-
musoperaatioiden tuotteena, metodologisena askeleena projektin alku- ja joskus loppuvai-
heessakin. Tapauksen määrittämisessä tehdään samalla aina tietyt operationaaliset ratkaisut
teorian ja empirian, ideoiden ja niiden koettelun välisissä suhteissa. Kivinen ja Rinne pitä-
vät tätä määrittelyä perijärkevänä. (Kivinen & Rinne 1995, 236–237)

Kivinen ja Rinne toteavat systeemiteoreettisen tarkastelun olevan melko yleisesti käy-
tössä vertailevassa koulutustutkimuksessa. He näkevät systeemiteorian ja sille rakentuvan
vertailevan sosiologian yhtenä suurimpana ongelmana olevan sen, että valtaorganisaatioita
tarkastellaan alasysteemeinä, joissa kokonaisuus integroituu. Kuinka tahansa vertailtavat
yksiköt onkin spesifioitu, systeemiteoreettinen lähestymistapa järjestää ne erillisiksi yksi-
köiksi tiettyine tyyppipiirteineen otaksuen niiden olevan ikään kuin ulkokohtaisesti vertai-
lukelpoisia.

Myöskään Lauterbach ja Mitter eivät usko, että ammattikasvatuksen järkevää ja ratio-
naalia ennakointia voidaan tehdä niin, että tunnistetaan vain eri järjestelmistä toiminnallisia
vastineita, vaan mukaan täytyy sisällyttää tekijöitä, jotka ovat peräisin kulttuuriin sidotuista
asenteista: asenteista työhön, ammattiin, liikkuvuuteen, moraaliin jne. (Lauterbach & Mitter
1998, 243)

Vertailevan kasvatustieteen uranuurtajiin kuuluvan Margaret Archerin mielestä toiminnan
teoria on koulutusjärjestelmiä koskevissa tutkimuksissa riittämätön, koska siinä toiminnan
sosiaalinen konteksti otetaan sellaisenaan annettuna. Strukturaaliset teoriat puolestaan ovat
hänen mielestään riittämättömiä silloin, jos niissä ei oteta huomioon sosiaalista vuorovai-
kutusta, vaan pitäydytään tyhjään determinismiin. Kuitenkaan näiden teorioiden hylkäämi-
nen ei Archerin mielestä tarkoita niiden ydinpremissien hylkäämistä. Kasvatusjärjestelmän
ja muiden yhteiskunnan instituutioiden välinen sosiaalinen vuorovaikutus ja kasvatusjärjes-
telmässä tapahtuva vastaava muutos ovat ratkaisevan tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on kasva-
tusjärjestelmän alkuperän selvitys ja kasvatusjärjestelmän muutosprosessi itsenäisenä sosiaali-
sen vuorovaikutuksen pohjalta tapahtuvana kehityksenä. (Archer 1984, 3)

Kaikki järjestelmien ja niiden tiettyjen toimintojen vertailu on kulttuurien välistä vertai-
lua. Se ei ole vain tilastollisia korrelaatioita, jotka auttavat saamaan näkyviin järjestelmän
ja sen toiminnot, vaan pitkälle ulottuvaa alustavaa lukuisien historiallisten, kulttuuristen ja so-
sioekonomisten suhteiden ymmärtämistä. (Lauterbach & Mitter 1998, 239) Huolelliset his-
toriallisesti vertailevat tutkimukset ovat välttämättömiä, jotta päästään variaabeleiden vä-
listen korrelaatioiden varaan rakentuvien tutkimusten black-box -asetelmaa syvemmälle,
sanoo Dietrich Rueschemeyer (1991).
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5.3. Koulutusjärjestelmiä koskeva vertaileva tutkimus

Margaret Archerin mukaan koulutusjärjestelmien tutkimus on ollut kasvatusta koskevassa
kirjallisuudessa pahiten laiminlyöty alue. Hän on halunnut nostaa keskusteluun tämän tä-
hän asti tavallisesti sivuutetun aiheen, itse koulutusjärjestelmän (Archer 1989, 242).

Archer (1989, 242) määrittelee valtiollisen koulutusjärjestelmän valtakunnallisena eriy-
tyneenä sellaisten muodollista kasvatusta antamaan omistautuneiden instituutioiden jouk-
kona, joiden kontrolli ja ohjaus on ainakin osittain hallituksen käsissä ja jonka osat ja pro-
sessit ovat suhteessa toisiinsa.

Hänen mukaansa ilman järjestelmän huomioonottamista ei todella suuriin kasvatukseen
vaikuttaviin kysymyksiin voida vastata. Järjestelmää koskeviin peruskysymyksiin, kuten
siihen, miten ehdotuksia koulutusjärjestelmän muuttamisesta voidaan tehdä, miten ne saa-
daan esiin ja mitä muutosmalleja valitaan, vaikuttaa olemassa olevan järjestelmän rakenne.
Koulutusjärjestelmän sisäinen osien välinen vuorovaikutus tapahtuu eri valtioiden koulutus-
järjestelmissä eri tavoin. Samoin järjestelmän ulkoiset suhteet muihin yhteiskunnan osiin
ovat erilaisia. Kansainvälinen vertailu auttaa ymmärtämään esimerkiksi sitä, miksi kasva-
tuksen ohjausta selittäneiden yleisten teorioiden, kuten sekulaaristumisteorian ja teollistu-
misteorian mukaiset muutospaineet eivät kaikkialla ole aiheuttaneet samanlaisia muutok-
sia. (Archer 1989, 255)

Koulutusjärjestelmiä ei juurikaan ole otettu teoreettisen tarkastelun kohteeksi. Archerin
mukaan tätä ei ole tehty lähinnä siksi, että niiden erikoisluonnetta ei ole ymmärretty, eikä
koulutusjärjestelmän ole uskottu sinänsä vaikuttavan muutosten toteuttamiseen. Koulutus-
järjestelmillä on oletettu olevan kolme ominaisuutta: 1) läpäisevyys (penetrability), 2) täy-
dennettävyys (complementarity) ja 3) homogeenisuus (homogenity). Ajatus läpäisevyydestä
sisältää olettamuksen, että koulutusjärjestelmä on suhteessa muun yhteiskunnan muutoksiin
avoin ja reflektiivinen, niin että muun yhteiskunnan muutokset siirtyvät siihen välittömästi.
Oletus täydennettävyydestä sisältää ajatuksen, että koulutusjärjestelmä vastaa aina hallitse-
van luokan tai ryhmän tarpeita. Homogeenisuus-olettamuksessa koulutusjärjestelmät puo-
lestaan nähdään sisäisesti yhdenmukaisina. Archerin mukaan nämä koulutusjärjestelmää
koskevat olettamukset yksinkertaistavat liikaa sekä koulutusjärjestelmää että muuta yhteis-
kuntaa ja näiden välistä suhdetta. Koulutusjärjestelmässä on kyllä aina piilevänä yhteis-
kunnallisen uusintamisen funktio, joka pitää järjestelmän komplementaarisuuden tilassa.
Tätä kautta löytyvät funktionaaliset yhtäläisyydet, jotka kuitenkin korostuvat rakenteellis-
ten erojen kustannuksella. Homogeenisuus-olettamuksessa taas koulutusjärjestelmiä luon-
nehditaan niiden yleisimpien rakennepiirteiden perusteella ja saadaan ne näin keinotekoi-
sesti homogenisoitua. Se, ketkä pääsevät tekemään kasvatusta koskevia päätöksiä, vaihte-
lee kansainvälisesti, muuttuu ajan kuluessa ja muuttaa kasvatuksen institutionaalisia jär-
jestelmiä. (Archer 1989, 244–249)

Koulutusjärjestelmätutkimuksissa on Archerin mukaan asetettu kaksi pääkysymystä.
Toinen koskee järjestelmän alkuperää: mistä koulutusjärjestelmät syntyvät ja miksi niillä
on erilaisia sisäisiä rakenteita ja ulkoisia suhteita yhteiskunnan muihin osiin. Toinen kysy-
mys koskee näiden vuorovaikutusprosesseja ja tapoja, joilla järjestelmä toimii. Kysytään,
mitä eroja niiden erityiset rakenneominaisuudet saavat aikaan (Archer 1989, 54).

Vain siinä tapauksessa, että koulutusjärjestelmien rakenteilla ei katsota olevan mitään
merkitystä sen vuoksi, että kaikkia katsotaan hallitsevan samanlaisen kulttuurisen proses-
sin, voidaan Archerin mielestä rakenteellisten erojen analysointi sivuuttaa. Tuloksena on
kuitenkin epifenomenolismin (epifemeeni = seurannaisilmiö) ja etnosentrismin epäpyhä
allianssi, joka sotii kasvatussosiologian parhaita perinteitä vastaan. Archerin käsityksen mu-
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kaan esimerkiksi sekä Basil Bernstein että Pierre Bourdieu syyllistyvät tällaiseen. Molem-
mat esittävät yleisteorioita, joiden olettavat olevan universaalisti sovellettavia. Kuitenkin
molemmat johtavat esimerkkinsä omasta järjestelmästään ilman, että olisivat etukäteen se-
littäneet sen oikeutusta. Tämä vahingoittaa heidän teorioidensa väitettyä universaalisuutta.
Bernstein väittää ja myös itse uskoo esittävänsä Englannin vain esimerkkinä, samoin Bour-
dieu Ranskan. Kumpikin käsittelevät kuitenkin oman maansa järjestelmää normaalina jär-
jestelmänä. (Archer 1989, 250–251)

Archerin mukaan valtion  koulutusjärjestelmillä on neljä yleispätevää  ominaisuutta:
1) yhtenäisyys (kouluhallinnon kansallisen viitekehyksen kehittyminen), 2) systematisaatio
(siirtyminen osien summasta koordinoituun kokonaisuuteen), 3) eriytyminen (erottautumi-
nen muista yhteiskunnan osista) ja 4) erikoistuminen (kasvatuksen panoksien, prosessien ja
tuotosten eriytyminen). Näitä painotetaan eri järjestelmissä eri tavoin. Hajautetuissa koulu-
tusjärjestelmissä, joita ovat esim. Englannin, Yhdysvaltain ja Tanskan järjestelmät, ovat
eriytyminen ja erikoistuminen vallitsevia piirteitä. Keskitetyn koulutusjärjestelmän piirteitä
taas ovat yhdenmukaisuus ja systematisoituminen. Keskitetty järjestelmä on esimerkiksi
Ranskassa, Venäjällä ja Japanissa. Bernstein oletti heikon yhtenäisyyden ja systemaattisuu-
den olevan normaalitila. Täten hän toi huomaamattaan kaksi Englannin hajautetun hallin-
tojärjestelmän piirrettä kulttuurin siirtoa koskevaan yleisteoriaansa. Bourdieu puolestaan
teki täsmälleen päinvastaisen virheen olettaessaan Ranskan järjestelmälle tyypillisen vah-
van yhtenäisyyden ja systemaattisuuden olevan yleisiä piirteitä, joille hän rakensi kulttuu-
rien uusintamisen teoriansa. (Archer 1989, 251–252)

Mielestäni kuitenkin myös Archerin tapa jakaa valtiot kahteen ryhmään sen mukaan,
onko niissä hajautettu vai keskitetty järjestelmä, on liian pelkistävä ja yksinkertaistava.
Puhtaiden tyyppien lisäksi on sekamuotoja. Archer käytti teoriaansa luodessaan manner-
maisen mallin esimerkkimaana Ranskaa, jossa on hyvin keskitetty valtionhallinto, ei esi-
merkiksi Saksaa, jossa liittovaltion luonteen vuoksi on erilainen päätöksentekoperinne.
Saksan koulutusjärjestelmää voi Archerin käyttämien kriteereiden mukaan pitää keskeisiltä
piirteiltään mannereurooppalaisen keskitettynä, sillä viranomaiset ohjaavat koulutusta tiu-
kasti lainsäädännön avulla. Kuitenkin järjestelmä on osittain hajautettu, sillä vain osasta
koulutusjärjestelmän keskeisistä elementeistä säädetään liittovaltion tasolla keskitetysti, ja
osasta päätetään osavaltioissa. Sellaisessa  liittovaltiossa, jossa osavaltioilla on omaa pää-
tösvaltaa, ei liene mahdollista päästä kaikilta osin keskitettyyn järjestelmään. Suomen hal-
linto on Ranskan tavoin  keskusjohtoinen. Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän ero on
kuitenkin kapenemassa sen seurauksena, että monissa Euroopan maissa on viime vuosina
siirretty osa koulutusta koskevasta päätöksenteosta paikallistasolle. Näin on pyritty lieven-
tämään keskitetystä järjestelmästä aiheutuvaa joustamattomuutta.

Kivisen ja Rinteen (1995, 230) mielestä konseptio koulutuksesta ikään kuin valtionhal-
linnon organisaatiokaavion mallittamana järjestelmänä soveltuu vain valtiojohtoisen maan
hallinnon näkökulmasta tehtävään koululaitoksen tarkasteluun.  Korkeakoulutuksen koh-
dalla asia on heidän mielestään toisin jopa Pohjoismaissa, joissa koulutus on käytännössä
valtion omistamaa, puhumattakaan markkinavetoisista maista.

Minun tutkimusaiheeseeni Archerin järjestelmistä lähtevä tarkastelutapa kuitenkin so-
veltuu erinomaisesti, koska katson asioita nimenomaan järjestelmän näkökulmasta. Sovel-
lan vertailussani Archerin valtion koulutusjärjestelmien tyypittelyjä. Olen pitänyt tärkeänä
myös mukana olevien maiden kulttuurin ja historiallisen kehityksen vertaamista.

Eri maiden koulutusjärjestelmiä vertailtaessa täytyy perehtyä syvällisesti kyseessä ole-
vien järjestelmien historiaan, rakenteeseen ja koulutuksen liittymiseen muuhun yhteiskun-
taan. Melvin L. Kohn huomauttaa, että ilmeiset samanlaisuudet voivat naamioida syvällisiä
eroja; sellainen, mikä näyttää houkuttelevan yhdenmukaiseen tulkintaan, saattaa tosiasiassa



37

vaatia kokonaan erilaisia selityksiä. Kohn uskoo, että koulutusjärjestelmien vertailuissa
tärkeintä on keskittyä etsimään rakenteellisia samanlaisuuksia, mutta pitää ottaa huomioon,
että niihin on kuitenkin eri maissa voitu päästä hyvinkin erilaisten historiallisten prosessien
kautta. (Kohn 1989, 79)

Tärkein metodinen kysymys on Kohnin mielestä se, ovatko käsitteet, joita analysoidaan,
todella toisiaan vastaavia. Mistä tiedetään, että ne vastaavat toisiaan? Koska samanlaisuu-
desta ja erilaisuudesta ei voida koskaan olla todella varmoja, on parasta kehittää keinoja
virheiden kontrollointiin. (Kohn 1989, 84–85)

On väistämätöntä, että jokainen tutkija katsoo maailmaa, myös koulutusjärjestelmiä,
oman maansa kansallisen koulutusjärjestelmän taustaa vasten. Eräs tapa vähentää kapea-
alaisuutta on koota monikansallisia tutkimusryhmiä. Tällaisten ryhmien kokoamiseen on
ollut mahdollisuuksia esimerkiksi EU:n koulutusohjelmien rahoituksella.

5.4. Vertailussa käytettäviä luokitteluperusteita ja menetelmiä

Raivolan mukaan vertailevaa tutkimusta tekevät kasvatustieteilijät ovat lähteneet siitä, että
vertailun käsitettä ei tarvitse määritellä. Riittää, kun tiedetään vertailun välttämätön ehto:
on valittava tietty tarkastelunäkökulma, tertium comparationis. Näin vertailtavia yksiköitä
voidaan  tarkastella sellaisen muuttujan valossa, jonka merkitys on kaikille sama. Tämä
vertailuperuste muodostaa eräänlaisen kolmannen ulottuvuuden, jolle vertailtavat yksiköt
voidaan yksiselitteisesti projisoida. (Raivola 1984, 74)

Kansainvälisessä vertailussa itsestään selvästi vertailuyksiköksi tarjoutuvat mukana
olevat maat. Niitä voidaan kuitenkin käyttää vertailuissa monella eri tavalla.

Melvin L. Kohn on erottanut neljä eri tapaa, joilla yksittäiset maat voidaan vertailevassa
tutkimuksessa ottaa tarkasteluun. Ensimmäisessä tapauksessa mukana olevat maat on va-
littu tarkasteluun siksi, että ollaan kiinnostuneita niiden erityisistä kehitysprosesseista (maat
objektina). Toisessa tapauksessa ne on valittu sillä perusteella, että ne sopivat johonkin
erityiseen teoreettiseen tarkoitukseen (maat kontekstina). Kolmannessa kategoriassa maat
ovat tutkimuksen analyysiyksiköitä, kun tehdään laaja-alaista variaabeliorientoitunutta tut-
kimusta. Neljäs pääkategoria on ylikansallinen. Siinä maita tarkastellaan osana maailman-
järjestelmää tai jostakin muusta globaalista perspektiivistä. Viimeksi mainitulla on selvä
liittymä systeemiteorioihin. (Ragin 1989, 59) Siitä päätellen, että Kohnin toimittaman teok-
sen Cross-National Research in Sociology (1989) kuudesta jaksosta kolmessa on käytetty
luettelon toista tarkastelukulmaa, Kohn näyttää itse pitävän käyttökelpoisena maiden esit-
tämistä kontekstina.

Vertailevan kasvatustieteen tutkimukset voidaan jaotella myös muunlaisten luokittele-
vien lähestymistapojen mukaan. Lauterbach ja Mitter (1998) erottavat näitä neljä erilaista:
a) induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa, b) makroskooppiset ja mikroskooppiset
vertailut, c) suhteelliset ja absoluuttiset analyysit ja d) homologioiden ja analogioiden
luomiseen tähtäävät vertailut.

Induktiivisessa lähestymistavassa määritellään tuttuuden perusteella ensin tärkeysjärjestys
(ranking), joka luo pohjan vertailukohteiden ja vertailuperustan, tertium comparationiksen
määrittelylle. Tämä kriteeristö pysyy voimassa tutkimuksen ajan ja ohjaa edeltävän kohde-
analyysin pohjalta tehtävää konkreettien muuttujien määrittelyä. Deduktiivisessa lähesty-
mistavassa vertailuperusta, tertium comparationis, määritellään alussa. Usein se on aikai-
semman vertailevan tutkimuksen pohjalta kehitetty luokitusjärjestelmä. Deduktiivista lä-
hestymistapaa on käytetty useissa suurissa kansainvälisten järjestöjen projekteissa. Sen
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etuna on, että voidaan päästä täsmällisiin ja loogisiin tuloksiin. Vaarana on kuitenkin se,
että tällaisen analyysin koheesio estää näkemästä riittävästi tutkittavien kohteiden sisäisiä
vaihteluita. Lisäksi reliabiliteetti voi rajoittua tertium comparationiksen tilastolliseen totea-
miseen. Uudelleen muotoilut, joiden tarve syntyy tutkimusprosessin kuluessa, voivat jäädä
tekemättä (Lauterbach & Mitter 1998, 248).

Makroskooppisen tai mikroskooppisen vertailun valitseminen riippuu suunnitellun tutki-
muksen laadusta. Tutkimustyyppi voidaan määritellä alueen, kuten paikallisen, alueellisen,
kansallisen tai kansainvälisen vertailun tai muun kategorian, esimerkiksi kulttuurin, etni-
syyden, yhteiskunnallisen kerrostuneisuuden tai ikäryhmän mukaan. Valitaan dimensiot, ko-
konaisanalyysi tai tietyt elementit ja/tai aspektit.

Suhteelliset ja absoluuttiset analyysit ovat suorassa suhteessa arvon määritykseen. Niitä
on käytetty esimerkiksi suhteutettaessa oppimistavoitteita absoluuttisiin tai suhteellisiin
normeihin.

Homologioiden huomaamiseksi on päästävä käsiksi laajaan vertailupohjaan ja työstet-
tävä sellainen luokitusjärjestelmä, joka ottaa kyllin yksityiskohtaisesti huomioon kohteen
rakenteet (Eichberg 1972, 24). Pyrkimyksiin tunnistaa analogia turvaudutaan silloin, kun
vertailtava kohde on niin vaikeasti saavutettavissa, että on mahdollista tehdä vain osittai-
nen vertailu, joka pohjautuu karkean skaalan käyttöön. Tällaisia tutkimuksia voidaan täs-
mentää tutkimusprosessin kuluessa ja viimeistään sen päätyttyä. Tuloksia voidaan käyttää
ennakkoehtona homologiaa etsittäessä. Vertailevien analogisten tutkimusten tulokset ovat
korkeintaan kohtuullisia. Kuitenkin ne saattavat olla ainoa mahdollisuus silloin, jos tarvit-
tavia tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia. (Lauterbach & Mitter 1998, 249)

Lisäksi Lauterbach ja Mitter nostavat esille implisiittisen vertailun. Se ei ansaitse me-
todin nimitystä, mutta on kuitenkin heidän mukaansa vertailevassa kasvatustieteessä käy-
tännössä tärkeä. Laajasti katsoen sitä voidaan pitää yleisimpänä ”vertailevana” lähestymista-
pana, jos lähteenä käytetään vertailevan kasvatustieteen bibliografioita. Tämä lähestymis-
tapa syntyy, kun kasvatustieteilijä aikoo ryhtyä täsmälliseen ja systemaattiseen vertailuun.
Kuitenkin hän vertailua tehdessään implisiittisesti suhteuttaa vieraiden kohteiden alueella
tekemänsä löydöt omaan tietoonsa ja kokemukseensa omasta kansallisesta järjestelmästään
ja kulttuurinsa kehityksestä. Implisiittisyyden lähteenä voi olla myös kohderyhmä, jos tut-
kimus on tehty tiettyä esitystä, kuten luentoa tai raporttia varten. Mitä enemmän kirjoittaja
tai puhuja ottaa yleisönsä huomioon, sitä enemmän hän tekee esityksensä sellaiseksi, että
se saa yleisön huomion tai hyväksynnän. Tämä korostuu erityisesti sellaisen kuulijakunnan
ollessa kyseessä, joka ei tunne vertailun näkökulmia tai kategorioita. (Lauterbach & Mitter
1998, 250) Margaret Archerin edellä kuvatut tulkinnat Bernsteinin ja Bourdieun vertailuista
ovat hyvä esimerkki implisiittisen vertailun vaaroista.

Rueschemeyer (1991) pitää parhaana analyyttisen induktion menetelmää. Siinä lähdetään
liikkeelle läpikotaisin reflektoiduin analyyttisin pohdinnoin. Niistä etsiydytään yhden tai
muutaman tapauksen käsittäviin yleisemminkin kelvollisiin teoreettisiin oivalluksiin, joilla
voidaan selittää kunkin tapauksen problemaattiset piirteet. Näitä teoreettisia yleistyksiä
testataan ja jatkotestataan muita tapauksia koskevilla seikkaperäisillä tapausanalyyseillä.
Teoreettisiin selityksiin ja yleistyksiin pyrittäessä analyyttisessä induktiossa rakennetaan
argumentit yksittäisten historioiden varaan. Mielivaltaisen teoretisoinnin vaarat eliminoi-
daan analysoimalla toisiaan seuraavien tapausten moninaiset piirteet asianmukaisissa histo-
riallisissa yhteyksissään. Kriittinen kohta tässä on lähtökohtien teoreettinen reflektio. Teo-
riaperusta tai viitekehys ei ainoastaan ohjaa sitä, mitä kysymyksiä asetetaan, miten ne kä-
sitteellistetään ja mitkä ovat analyysin teoreettiset premissit, vaan perustelemalla kaikki
nämä päätelmät se myös ylläpitää kulloisenkin tutkimusvaiheen yhteyttä aiempaan tutki-
mukseen. (Kivinen & Rinne 1995, 238)
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Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Leonardo-hankkeessa ”The Post-16 Strategies
Project” käytettiin työmenetelmänä kahdeksan maan edustajista kootussa kansainvälisessä
työryhmässä yhteistyönä tapahtuvaa strukturoitua kirjoittamisprosessia. Tässä menetelmäs-
sä kirjoittaminen ei ollut vain henkilökohtainen tekstin tuottamisen prosessi, vaan se jatkui
sosiaalisena vuorovaikutuksena, jossa kirjoittajat oppivat toisiltaan. Näin syntynyt lopputulos
annettiin kaikkien osallistujien käyttöön. Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa ja vertailla
eurooppalaisia strategioita, joiden avulla on pyritty lisäämään yli 16-vuotiaiden koulutuk-
sessa ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen samanlaista arvostusta. (Lasonen 1998,
23) Projektin loppuraportissa päästiinkin sangen hienojakoiseen ja monipuoliseen koulu-
tusjärjestelmien yhtäläisyyksien ja erojen analysointiin.

”The Post-16 Strategies Project”-hankkeeseen osallistuneet maat olivat projektissa
Kohnin käsitteitä käyttäen mukana kontekstina, jossa kyseistä ilmiötä tarkasteltiin. Loppu-
raportin mukaan kyseessä on kostruktivistinen lähestymistapa, joka perustuu semikompa-
ratiivisiin tapaustutkimuksiin. (Lasonen 1998, 26)

Ehkä laajamittaisin tutkintojen yhdenmukaistamiseen tähdännyt hanke oli EY:n ohjauk-
sessa vuosina 1985–1993 toteutettu EY:n neuvoston Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden
ammatillisen koulutuksen todistuksien vertailtavuudesta antamaan päätökseen 85/368/ETY
perustuva hanke, jossa pyrittiin määrittelemään yhdenmukaisesti eurooppalaisia ammatte-
ja. Vaikka kyseessä ei ollut varsinainen tutkimus, kuvaan seuraavassa tämän työn vaiheita
havainnollistaakseni sitä, miten laajamittainen suunnitelma arveltiin tarvittavan, jotta yh-
teisön jäsenmaiden ammatilliset tutkinnot saataisiin keskenään vertailukelpoisiksi. Päätök-
sessä esitetty työmenetelmä oli seuraavaa:

1. Jäsenvaltiot valitsevat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteistyönä vertailuun tulevat am-
matit tai ammattiryhmät.

2. Laaditaan näitä ammattiryhmiä koskevat yhteisötasolla yhteisesti sovitut työn kuvaukset.

3. Sovitetaan jäsenvaltioissa tunnustetut ammatilliset todistukset yhteen työnkuvausten kanssa.

4. Laaditaan taulukot, jotka sisältävät a) Euroopan avoimien työpaikkojen ja työpaikkahakemus-
ten kansainvälisen välitysjärjestelmän yhteydessä käytettävän SEDOC-rekisterin ja kansallisen
luokituksen koodit, b) ammatillisen koulutuksen tason, c) ammattinimikkeen ja vastaavan am-
matillisen koulutuksen jokaisessa jäsenvaltiossa, d) ammatillisen koulutuksen antamisesta
vastuussa olevat järjestöt ja laitokset ja e) toimivaltaiset viranomaiset ja järjestöt, joilla on oi-
keus myöntää tai vahvistaa tutkintoja, todistuksia tai muita ammatillisen koulutuksen suoritta-
mista osoittavia asiakirjoja.

5. Julkaistaan nämä yhteisötasolla yhteisesti sovitut työnkuvaukset ja vertailutaulukot Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6. Tiedotetaan valmiista vertailuista kaikille asianomaisille kansallisen, alueellisen ja paikallisen
tason elimille sekä ammattialoille, joita asia koski. (85/368/ETY, 3. artikla)

Päätöksessä esitetty toimintaohjelma onnistuttiin kuitenkin suurin vaikeuksin toteuttamaan
käytännössä vain ammattitaitoisen työntekijän tasolla, joka oli yksi päätöksen liitteenä ol-
leen viisiportaisen tasoluokituksen taso. Vertailutyö todettiin liian kalliiksi ja hankalaksi, ja
sen jatkamisesta luovuttiin. Tämän epäonnistumisen jälkeen Euroopan yhteisö joutui myöntä-
mään, että sellaisella lähestymistavalla, jossa yhteisö yrittää ylhäältäpäin koordinoida jäsen-
valtioiden toimia, ei tutkintojen yhdenmukaistamisessa päästä eteenpäin.
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5.5. Vertailevan tutkimuksen metodisia malleja

Brian Holmes, joka on toiminut vertailevan kasvatustieteen professorina Lontoon yliopis-
tossa, on pyrkinyt kehittämään vertailevalle kasvatustieteelle yhtenäistä teoriaperustaa.
Hän rakentaa epistemologiansa suhteellisuusteorian pohjalle, jossa asetetaan kyseenalai-
seksi absoluuttinen mittaaminen ja mahdollisuus ehdottomien yleisten lakien saavuttami-
seen. Tieteenteorian lähtökohtina hänellä ovat Deweyn edustama pragmatismi ja Popperin
kriittinen dualismi. Holmesin ns. ongelmametodi (Holmes 1981) on sangen pragmaattinen.
Sen vaiheet ovat seuraavat:

1. ongelman asettaminen ja analysoiminen
2. kerätyn kasvatusaineiston luokittelu ja informaatio kasvatuksen infrastruktuurista
3. hypoteesit tai ongelman ratkaisun muotoilu
4. alkuehtojen analysointi
5. hypoteesista johdettujen loogisten tulosten ennustaminen
6. hypoteesin testaaminen.

Holmesin ongelmametodia on kritikoitu esimerkiksi siitä, että siinä on hyväksyttävä tutki-
muksen lähtökohdaksi tietty käsitys ongelmasta. (Raivola 1984, 166–173)

Lauterbach ja Mitter (1998) esittelevät vertailevalle tutkimukselle kaksi perusmallia,
Franz Hilkerin ja Shaul B. Robinsohnin mallit.

Franz Hilkerin mallissa esitetään käsitteellistäminen ja vertailuprosessin toteuttaminen
yksittäisinä askelina. Lauterbachin ja Mitterin mukaan Hilkerin ehdottamaa skeemaa pide-
tään klassisena vertailun mallina (Lauterbach & Mitter 1998, 245). Hilkerin mallissa ede-
tään seuraavasti:

a) Kuvaillaan vertailtaviksi valitut kohteet kerätyn tiedon ja muiden lähteiden perusteella.
b) Kuvataan jokainen vertailtava kohde yleisessä kasvatuksen, politiikan, talouden ja kulttuuristen

ehtojen viitekehyksessä ottaen erityisesti huomioon historialliset tekijät.
c) Asetetaan rinnakkain kuvailevien ja tulkitsevien aikaisempien yksittäistä asiaa koskeneiden se-

litysten tulokset käyttäen ensisijaisesti taulukkoina olevia skeemoja.
d) Tehdään kunnollisesti toteutettu vertailu ja esitetään se vertailevana kokonaisuuden tutkimuk-

sen tulkintana.

Klassista mallia käytetään edelleen monissa vertailevan kasvatustieteen tutkimuksissa.
Etenkin vertailevassa ammattikasvatuksen tutkimuksessa tutkimustulokset yhä usein esite-
tään asettamalla kuvaukset rinnakkain taulukoiksi. Tämä sopii erityisesti määrällisiin ana-
lyyseihin. (Lauterbach & Mitter 1998, 245)

Tätä klassista mallia on myöhemmin täsmennetty, ja se on korvattu luokitusmalleilla,
jotka palvelevat vertailun heuristista funktiota paremmin ja täsmällisemmin. Lauterbach ja
Mitter pitävät näistä parhaana Shaul B. Robinsohnin (1973, 324) esittämää metodista mal-
lia, koska siinä näkyy suora orientaatio nykyaikaisen yhteiskuntatieteen periaatteisiin. Ro-
binsohnin mallissa on seuraavat vaiheet:

a) idean (annetun tilanteen tai ongelman) analyysi, saatavilla olevien lähteiden selvittäminen, hy-
poteesien luominen

b) relevantin tiedon tunnistaminen
c) variaabeleiden muodostaminen ja valittujen kohteiden vertailtavuuden määrittely
d) toistuva hypoteesien muotoilu ja tiedon kerääminen kontekstista lähtevien vaatimusten mukaan
e) aikaisemman tiedon aktivointi
f) tertium comparationiksen luominen
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Alkuidea voi syntyä analysoitaessa epäselvää tilannetta tai tällaisesta tilanteesta itsestään
nousevista  kysymyksistä. Se voi nousta esiin myös silloin, kun luodaan katsaus vielä jä-
sentymättömään tutkimusmateriaaliin. Alkuidean pohjalta asetetaan hypoteeseja. Hypotee-
si tai mahdollisesti hypoteesien sarja luo kontekstin tietyn ongelman ratkaisemiselle. Seu-
raavassa vaiheessa hypoteesien pohjalta tunnistetaan tekijät, joiden voidaan olettaa olevan
relevantteja. Tämän jälkeen kerätään tutkimuksessa tarvittavat tiedot. Tässä vaiheessa on
asiasta jo oltava esiymmärrys. Tutkimuskenttä ehkä kannattaa rajata esimerkiksi tiettyihin
tai tietyntyyppisiin maihin tai yhteiskuntiin. Jotta pystyttäisiin tunnistamaan mahdollisim-
man monta muuttujaa, Robinsohnin mielestä on hyvä käyttää jotakin luokitusjärjestelmää
tai typologiaa. Hän muistuttaa kuitenkin siitä, että kaikki luokitusjärjestelmät sisältävät im-
plisiittisiä olettamuksia, joita täytyy muotoilla tutkimuksen kuluessa uudelleen tutkimuk-
sessa saadun uuden tiedon perusteella. Tutkimus eteneekin niin, että hypoteesejä muotoil-
laan saadun tiedon perusteella aina uudestaan. Näin tutkimus tulee kvantitatiivisia tutki-
muksia joustavammaksi. Tutkimuksen aikana saatu uusi tieto taas pakottaa aktivoimaan
aikaisemmat pedagogisia ja muita prosesseja koskevat tiedot samoin kuin käytettävissä
olevia välineitä koskevat tiedot. Tärkeintä on tutkijan kyky tehdä vertailtavuutta koskevia
päätelmiä niin, että hän ottaa mukaan myös semanttiset ja rakenteelliset näkökohdat. Tässä
vaiheessa tarvitaan tieteenrajat ylittävää tarkastelua.

Robinsohnin käsityksen mukaan on selvää, että tertium comparationiksen kehittäminen
auttaa löytämään vastaavuuksia ja vertailtavuutta. Tertium comparationis ei pelkästään toi-
mi turvallisena siltana koulutusjärjestelmien ja yhteiskunnan muiden ulottuvuuksien välil-
lä, vaan se auttaa myös tunnistamaan tutkittavan ilmiön eksplisiittiset ja implisiittiset seu-
raukset, sekä tarkoitetut että tarkoittamattomat ja myös näkyvät ja piilevät vaikutukset
(Robinsohn 1992, 42–43).

Käytän Robinsohnin mallin mukaista etenemistapaa oman tutkimukseni alkuosassa,
jossa kehitän tutkintojen vertailumenetelmää.

Vertailevan tutkimuksen yleiseksi viitekehykseksi nousee vertailuperusta, tertium com-
parationis, joka on johdettu vertailun kohteesta (Eichberg 1972, 21). Tertium comparatio-
niksen luominen tapahtuu niin, että kehitetään tutkimuskohteeseen sopivia vertailuindikaatto-
reita. Vertailtavuus löydetään, kun luodaan luokitteleva ja temaattinen suhde valittujen koh-
teiden välille. Tässä tavoitellaan yhdenmukaisuutta (equality, congruity), samanlaisuutta
(similarity, affinity) tai erilaisuutta (diversity, discrepancy). (Hilker 1962, 100) Kansanomai-
sen equality-olettamuksen sijasta tieteellistä vertailua hallitsevat käsitteet similarity ja diver-
sity.

5.6. Tutkimuksen taustalla oleva yhteiskuntakäsitys

Kaikki järjestelmäkuvaukset ja mallit rakentuvat omille enemmän tai vähemmän julkilau-
sumattomille ontologisille olettamuksille siitä, minkälainen maailma ja sosiaalinen todelli-
suus on. Mitä enemmän näitä olettamuksia on eksplikoitu, sitä parempi tutkimuksen kan-
nalta. Kivinen ja Rinne (1995, 231) toteavat eksplikoinnin valitettavan usein jäävän va-
jaaksi.

Kivinen jä Rinne pitävät Pierre Bourdieun (1993, 18–25) tapaan parempana käsitteel-
listää koulutusjärjestelmät, kuten valtiokin, kenttinä eikä koneistoina (apparatuses). Kenttä
muuttuu koneistoksi sen myötä, jos vallassa olevilla vaikuttajilla on keinot mitätöidä hallit-
tujen vastarinnat ja reaktiot. Näin ollen koneisto olisi siis vain yksi kuvaus kentän tilasta,
nimenomaan kentän patologisesta tilasta. Kivisen ja Rinteen mielestä niin kauan kuin on
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historiaa, on kapinoivia, häiriötä tuottavia ihmisiä, ja kentän rakenne on siellä toimivien ja
kamppailevien agenttien ja instituutioiden välinen voimasuhteiden tila. (Kivinen & Rinne
1995, 230)

Kivisen ja Rinteen mielestä vertailevalle sosiaalitutkimukselle ei riitä vain erilaisten
koulutusjärjestelmien mallittaminen, vaan tutkimuksen tulee historiallisesti paikantaa ja
selittää tärkeiksi nousevat avaintapahtumat, ne erityiset vaihteenkääntämishetket, joissa
esimerkiksi korkeakoululaitoksen kehitys kääntyy kulloisillekin uomilleen. (Kivinen &
Rinne 1995, 227)

Max Weber (1963, 252) on nähnyt ideat eräänlaisina historian vaihdemiehinä määrittä-
mässä sitä, mille mahdollisista monista raiteista tapahtumien kulku asettuu. Michael Mann
(1986) puolestaan on huomauttanut, että sosiaalisen vallan lähteet ovat eräänlaisia raiteen
tekijöitä, sillä raiteita ei voi olla olemassa ennen kuin suunta on valittu. Vallan lähteistä siis
määräytyy, millaiset raiteet halkovat sosiaalista ja historiallista maisemaa. Kivisen ja Rin-
teen mielestä vertaileva tutkimus voi ja sen pitää kyetä tuossa weberiläis-mannilaisessa
hengessä löytämään näitä raiteenteon hetkiä ja käännöksiä uusille raiteille myös eri maiden
koulutusjärjestelmien historiallisia kulkuja analysoitaessa. Analysoimalla ratkaisevia het-
kiä – historian käännekohtia – löydämme sellaisia tärkeitä solmukohtia ja vallan lähteitä,
joiden kautta ihmiset tekevät historiaansa. Koulutusasioissa nämä ratkaisevat hetket myös
Kivisen ja Rinteen mielestä paikantuvat tietysti selkeästi kansallisiin ja kansallisvaltiolli-
siin oloihin ja kehityskulkuihin. (Kivinen & Rinne 1995, 234)

Kivinen ja Rinne viittaavat artikkelissaan (1995, 231) myös Michael Mannin valtaläh-
deanalyysiin ja toteavat, että tässä katsannossa yhteiskuntaa ei nähdä niinkään systeeminä
alasysteemeineen, vaan jonkinlaisena mallintuneena  kaaoksena (patterned mess: Mann
1986) tai kenttien kenttänä (Bourdieu 1988). Michael Mannin mukaan vallan lähteitä ovat
ideologia, talous, armeija ja valtio.

Näen samoin kuin Kivinen ja Rinnekin yhteiskuntien muodostuvan historiallisesti
useista lomittaisista keskenään risteävistä valtaverkostoista tai erilaisista kentistä, jotka
ovat vahvasti kansallisesti määräytyviä. Tutkimusaiheeni kannalta eivät kuitenkaan ole
olennaisia niinkään vallan lähteet, vaan kulloisetkin vallankäytön säännöt. Olennaisia eivät
siis ole niinkään raiteet sinänsä eivätkä myöskään hetket, jolloin raidetta vaihdetaan, vaan
ohjausjärjestelmät, jotka hoitavat raiteiden vaihtamisen. Koulutusjärjestelmää ohjaavat
säännöt on määritelty kansallisessa lainsäädännössä. Erityisen suuri merkitys on lainsää-
dännöllä sellaisissa maissa, kuten Suomessa, joissa on keskitetty hallinto.

Lakijärjestelmää koskevat käsitykseni noudattavat saksalaisen Niklas Luhmannin nä-
kemyksiä. Luhmann on käsitellyt teoksissaan monia eri yhteiskunnan alueita, myös kasva-
tusta, mutta hänen sosiologisessa ajattelussaan tärkeimpiä alueita on ollut laki ja oikeus ja
erityisesti se ratkaiseva rooli, joka lainsäädännöllä on yhteiskunnassa.

Luhmannin (1972) mukaan lain tehtävä on varmistaa, että pystymme elämään toistem-
me kanssa huolimatta väistämättömistä konflikteista. Nyky-yhteiskunnassa, jossa ihmiset
ovat haluttomia luopumaan omista odotuksistaan ja hyväksymään muiden odotuksia, lain
on oltava avoin jatkuvalle muutokselle. Lain validiteetti riippuu siitä, miten pitkälle se on
muutettavissa. Lain pätevyyden lähde on laissa itsessään, ja lakijärjestelmä sisältää lailliset
keinot sen itsensä muuttamiseen. Myös näitä muuttamismenettelyjä voidaan muuttaa, mutta
vain järjestyneesti ja oikealla tavalla. Luhmann määrittelee positiiviseksi lainsäädännön,
jonka validius perustuu yksinomaan niihin laki- ja oikeuspäätöksiin, jotka tekevät siitä lain.
Se ei enää kuten esimoderni laki väitä johtavansa pätevyyttään muuttumattomista ylhäältä
annetuista käskyistä tai lain ulkopuolisista normeista. Lain muuttamiseksi tarvitaan vain
uusia päätöksiä. Oikeusjärjestelmä on näin kehittynyt itseohjautuvaksi ja muutoksia sietä-
väksi.
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Myös Margaret Archerin käsityksen mukaan ryhmällä, joka haluaa muuttaa koulujär-
jestelmää, täytyy olla mahdollisuus päästä kosketuksiin lainsäädäntömekanismin kanssa.
Tämän ryhmän ei välttämättä tarvitse olla eliittiryhmä tai poliittista valtaa käyttävä ryhmä.
Muutoksen aikaansaamiseksi poliittinen eliitti täytyy joko suostutella tukemaan muutosta
tai poliittisia vallanpitäjiä täytyy vaihtaa. (Archer 1984, 53)

Margaret Archerin (1989, 73) mielestä koulutus ei koskaan toteudu kenenkään tahdon
mukaisesti. Koska koulutusratkaisut ovat poliittisten valtataistelujen tuotteita, niiden yleis-
piirteenä on konsensuksen etsiminen ja kompromissit vastustajien kanssa. Keskitetyssä jär-
jestelmässä yhdenmukaisuus, jolla muutokset toteutetaan, ja tiukka koordinaatio aiheutta-
vat sen, että muutokset eivät kuitenkaan tyydytä kaikkia eivätkä usein myöskään toimi. Ne
jättävät osan tyytymättömiksi, mikä puolestaan lisää mahdollisuutta, että muutos ei kestä
ajan mittaan, ja luo näin seuraavan muutosvaiheen perustan. (Archer 1984, 176–177)

Työskennellessäni ensin opettajana ja myöhemmin kouluhallinnossa olen nähnyt tällai-
sen vaihtelun tapahtuvan myös Suomen kouluhallinnossa. Esimerkiksi 1960-luvun rinnak-
kaiskoulua arvostelleista ja peruskoulujärjestelmää ajaneista kapinallisista ja häiriköistä
tuli aikanaan seuraavia vallanpitäjiä, jotka huolehtivat peruskoulu-uudistuksen toimeenpa-
nosta. Kun koulutuspolitiikan suuntaa 1990-luvun alussa taas muutettiin, monet näistä päät-
täjistä siirrettiin syrjään.

Sivilisaatiohistorioitsija Norbert Elias (1982, 160) on esittänyt ei-intentionaalisen inhi-
millisen toiminnan teoriansa metodisen perusajatuksen seuraavasti: Historiallisessa proses-
sissa syntyy lukemattomien yksilöiden intressien ja tarkoitusten yhteen kutoutumisen tu-
loksena jotakin sellaista, jota kukaan näistä yksilöistä ei suunnitellut eikä tarkoittanut.
Vaikka nämä tarkoitukset ovat keskenään samansuuntaisia tai erisuuntaisia ja toisilleen
vastakkaisia, on lopputulos kuitenkin näiden yksilöiden tarkoituksien ja tekojen seurausta.
Kivisen ja Rinteen (1995, 233) mielestä tässä voidaan nähdä sosiaalisten muodostumien
koko salaisuus, niiden vastustamaton dynamiikka, niiden prosessiluonne ja kehityskulku.

1990-luvun loppupuolella opetusministerinä toiminut Olli-Pekka Heinonen on koke-
mustensa pohjalta tullut samantyyppisiin ajatuksiin, joskin hän päätyy Norbert Eliasia
myönteisempään loppupäätelmään. Hän kuvaa koulutuspoliittista päätöksentekoa seuraa-
vasti: ”Demokratian olemukseen kuuluu, että asioita valmistellaan, uudistuksista keskus-
tellaan ja ehdotuksista pyydetään lausuntoja ennen päätöksentekoa. Yksittäinen oivallus
saattaa helposti joutua tässä prosessissa hukkaan. Samoin ylenpalttinen tasa-arvoon ja oi-
keudenmukaisuuteen pyrkiminen saattaa vesittää hyvän esityksen ja tehdä siitä käytännös-
sä toimimattoman. Säädösten saattaminen siihen muotoon, että ne toimivat, vaatii lainsää-
täjältä ”pelisilmää”. Loogisen ajattelun harjoittaminen ei välttämättä auta siinä tilanteessa,
sillä yhteiskunta toimii harvoin optimaalisesti. Demokraattinen päätöksentekoprosessi tasaa
järjen ja tekee siitä yhteismitallisen. Siinä jokainen kokee saavansa jotakin, vaikka jaettava
on rajallinen. Tavallisesti valitaan lähinnä paras vaihtoehto, mikä usein osoittautuu myö-
hemmin varsin hyväksi. Tasa-arvosta huolimatta päätökset ovat enemmistöpäätöksiä, ellei-
vät sitten satu olemaan arvalla ratkaistuja.” (Heinonen 1998, 111–112)

Margaret Archerin käsityksen mukaan sellaisissa valtioissa, joissa on keskitetty ohjausjär-
jestelmä, muutokset tapahtuvat nykivästi. Archer kutsuu tätä ”stop-go” -malliksi. Siinä va-
kauden ajanjaksot säännöllisesti keskeytetään poliittisesti ohjatuilla toimenpiteillä. Keski-
tetyssä järjestelmässä muutosvaatimusten täytyy ensin kasaantua, ryhmittyä ja tulla ilmais-
tuksi politiikan valtakeskuksessa. Muutosvaatimukset kasaantuvat, koska niistä ei neuvo-
tella paikallisella tasolla, vaan niistä pitää neuvotella politiikan keskeisellä areenalla. Myös
kasvatusjärjestelmässä toimivien, kuten opettajien, täytyy rakenteellisia muutoksia halutes-
saan osallistua valtakunnan tason politiikkaan. Jos muutospyrkimykset menestyvät valta-
kunnan tasolla, ne siirretään alaspäin oppilaitoksiin poliittisesti ohjattuina muutoksina –
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kirjattuina lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin. Näiden yleensä lakiin perustuvien muutos-
ten välillä kasvatusjärjestelmässä voidaan tehdä vain vähän muutoksia. (Archer 1984, 172–
173)

Makrososiologisesta perspektiivistä katsottuna rakenne ja toiminta operoivat eri ajan-
jaksoina. Tämä olettamus perustuu yksinkertaiseen propositioon, että rakenteet loogisesti
ovat olemassa ennen toimintaa, joka puolestaan aiheuttaa muutostarpeita. Tästä seuraa ra-
kenteiden muuttaminen. (Archer 1984, 8)

Omien havaintojeni mukaan Suomessa koulutuspoliittinen päätöksenteko tapahtuu pit-
kälti Archerin ”stop-go” -mallin mukaisesti. Koulujärjestelmän rakenne muutetaan kerta-
päätöksellä joltakin osin toisenlaiseksi. Saksan poliittisessa kulttuurissa sen sijaan muu-
tosten tekoon tarvitaan yksimielisyyttä. Koska sitä on ollut vaikea saavuttaa, ei koulujär-
jestelmään ole tehty äkkinäisiä muutoksia, vaan muutokset on yleensä toteutettu niin, että
vanha järjestelmä on jätetty elämään uuden rinnalle. Niinpä Saksassa toisen asteen koulu-
tusta annetaan edelleenkin sekä rinnakkaiskoulujärjestelmän että yhtenäiskoulujärjestemän
mukaisesti. Myös korkeakoulututkintojen rakennetta ollaan parhaillaan muuttamassa vähi-
tellen niin, että uusi järjestelmä toimii vanhan rinnalla.

Edellä on kuvattu sitä, miten  koulutusta koskevat päätökset  syntyvät erikseen eri val-
tioissa kansallisten kompromissien tuloksena ja tuottavat siellä tuloksen, jota kukaan ei itse
asiassa ole aikonut tai halunnut. Kun päätösprosessi on tällainen, on selvää, etteivät edes
näkyvissä olevat yhteiset kansainväliset kehitystrendit johda eri valtioissa samanlaisiin rat-
kaisuihin. Voidaan tehdä yleistyksiä siitä, kuinka poliittiset mekanismit toimivat, mutta
Archerin käsityksen mukaan kaikki houkutukset yleistää koulutuspolitiikkaa ylikansalli-
sesti epäonnistuvat. Mihin poliitikot kulloinkin ovat halukkaita ja miten sellaista politiik-
kaa esitellään, riippuu kulloinkin kyseessä olevan valtion jo olemassa olevasta koulujär-
jestelmästä. (Archer 1989, 261)

”The Post-16 Strategies Project” -hankkeeseen osallistuneet tutkijat Michael Young ja
David Raffe tulivat johtopäätökseen, että koulutusjärjestelmän muutoksiin vaikuttaa enem-
män kuin hallitusvastuussa olevien puoluekanta se, millainen poliittinen ja koulutuspoliitti-
nen kulttuuri maassa vallitsee. Tätäkin enemmän vaikuttavat käytännölliset tekijät, kuten
olemassa olevat rakenteet. Youngin ja Raffen mielestä heidän tutkimuksensa osoittaa, että
käytännön yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla tekijöillä on muutosstrategioita valittaessa
ainakin yhtä suuri merkitys kuin poliittisilla ja koulutuspoliittisilla periaatteilla. (Young &
Raffe 1998, 43–44).
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6. EU:N PYRKIMYKSIÄ TUTKINTOJEN VASTAAVUUDEN
PARANTAMISEEN

Työvoiman vapaa liikkuvuus määriteltiin jo Euroopan yhteisön perustamisvaiheessa, Roo-
man sopimuksessa vuonna 1957, yhdeksi perusedellytykseksi, jota ilman ei yhtenäisen ta-
lousalueen luominen ollut mahdollista. Eri maiden kansallisissa lainsäädännöissä oli kui-
tenkin sellaisia eroja, ettei yhdestä yhteisön jäsenmaasta toiseen muuttava henkilö aina
saanut koulutustaan vastaavaa työtä tai opiskelupaikkaa. Liikkuvuutta alettiin parantaa si-
ten, että lähdettiin poistamaan lainsäädännön sille asettamia esteitä.

Euroopan yhteisössä on sen yli neljän toimintavuosikymmenen aikana yritetty ratkaista
tutkintojen tunnustamisen ongelmaa usealla eri tavalla. Tätä kehitystä pitkään Euroopan
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen CEDEFOPin tutkijana seurannut ja tutkin-
tojen vertailuun itsekin omalta osaltaan vaikuttanut Burkart Sellin (1997, 294) jaottelee Eu-
roopan yhteisön suhtautumistavat seuraaviin kolmeen vaiheeseen: 1) harmonisoinnin vai-
heeseen (harmonization stage) (1957–1973), 2) koulutustasojen lähentymisen vaiheeseen
(approximation of training levels stage) (1974–1992) ja 3) lähentymisen vaiheeseen (stage
of convergency) (1992–).

Vuonna 1998 Torinossa pidetyssä seminaarissa komission ammatillisten tutkintojen
vertailtavuusasioita hoitava virkamies A. Marquez Camacho määritteli vastaavat vaiheet
sen mukaan, millaisia tavoitteita tutkintojen yhdenmukaistamiselle kulloinkin on asetettu.
Hänen mukaansa ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin harmonisointiin, toisessa vaiheessa
tutkintojen vertailtavuuteen ja kolmannessa vaiheessa enää tutkintojen läpinäkyvyyteen tai
ymmärrettävyyteen (transparency).

6.1. Harmonisoinnin vaihe

Ensimmäisessä, ns. ”matalan profiilin” vaiheessaan yhteisö oli kiinnostunut vain sellaisista
koulutuskysymyksistä, jotka koskivat ammattikoulutusta. Sekä yleissivistävän peruskoulu-
tuksen että yliopistotasoisen koulutuksen katsottiin olevan kansallisia kysymyksiä, joihin
yhteisöllä ei ollut sananvaltaa. (Pystynen 1995, 4–5) Silloisen kuuden jäsenmaan solmiman
Rooman sopimuksen mukaan ammatillinen koulutus oli tarkoitus harmonisoida sekä lain
tasolla että myös tosiasiallisesti. Jäsenmaiden ammatillinen koulutus oli tarkoitus saada
niin samanlaiseksi, että tutkintojen ja tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen
voisi seuraavassa vaiheessa tapahtua lähes mekaanisesti.

Ammatillinen koulutus nähtiin keinona, jonka avulla voitiin yhdenmukaistaa elämisen
ja työskentelyn ehtoja yhteisössä. Ammatillisen koulutuksen koulutuspolitiikkaa ohjaamaan
tarkoitetut yhteiset tavoitteet ja periaatteet määriteltiin yhteisön neuvoston 1963 tekemässä
päätöksessä (L 63/338). Siinä määriteltyjä yhtenäistämiseen tähtääviä periaatteita pyrittiin
toteuttamaan aina 1970-luvulle asti, ja virallisesti kyseinen päätös oli voimassa aina siihen
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saakka kun päätös Euroopan unionista ratifioitiin. Päätöksen toteuttaminen ei kuitenkaan
käytännössä onnistunut.

Joissakin yhteisön jäsenmaissa niiltä, jotka haluavat perustaa oman yrityksen tai ryhtyä
ns. vapaan ammatin harjoittajaksi, vaaditaan tiettyjen tutkintojen suorittamista. Niinpä yh-
teisön perustamissopimuksen 51. artiklan määrittelemän vapaan liikkumisoikeuden takaa-
miseksi katsottiin etenkin tällaisia tehtäviä varten tarvittavan erityisiä yhteisön säännöksiä
ja laadittiin lukuisia alakohtaisia lähinnä kaupan, teollisuuden ja palvelualojen tehtäviä
koskevia direktiivejä. Niissä määrättiin, että toisen jäsenvaltion on hyväksyttävä ammatti-
taidon osoittamiseksi se, että henkilö on harjoittanut tietyn ajan vastaavaa ammattia toises-
sa jäsenmaassa.

Koulutuspolitiikasta vastaavien tahojen lisäksi myös Euroopan sosiaalirahaston toimilla
on ollut vaikutusta koulutukseen, vaikka koulutus ei sinänsä kuulukaan rahaston toimialaan.
Euroopan sosiaalirahasto on pyrkinyt auttamaan erityisesti työttömiä ja tukemaan taantuvia
alueita. Noin 80 % sen varoista on suunnattu työttömien ja työttömyysuhan alaisten uudelleen-
koulutukseen ja jatkokoulutukseen. Aluksi sosiaalirahaston rahoilla ei juuri ollut vaikutusta
ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta 1970-luvun lopulle tultaessa sosiaalirahaston toi-
mintapolitiikkaa muutettiin, ja yhä enemmän varoja suunnattiin jäsenmaiden koulutusjär-
jestelmien rakentamisen tukemiseen. Näillä sosiaalirahaston koulutukseen suuntaamilla ra-
hoilla nostettiin tiettyjen koulutuksien tasoa. Koulutusta koskevia yhteisiä standardeja ryh-
dyttiin sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa aktiivisesti kehittämään vasta melko myö-
hään. (Sellin 1997, 295)

Myös työmarkkinaosapuolien, sekä työnantajien että työntekijöiden järjestöjen vaikutus-
valta koulutuksen suunnittelussa kasvoi, koska ne olivat yleensä edustettuina yhteisön am-
matillista koulutusta käsittelevissä komiteoissa.

Tutkintojen tunnustamiseksi valmisteltiin tiettyjä ammatteja koskevia alakohtaisia eri-
tyisdirektiivejä. Valmistelu kesti niin kauan, että niitä koskevat päätökset saatiin tehtyä
vasta 1970-luvun puolivälin tienoilla ja sen jälkeen. Nämä erityisdirektiivit koskevat seit-
semää ammattia tai ammattialaa: lääkäreitä, sairaanhoitajia, hammaslääkäreitä, eläinlääkä-
reitä, kätilöitä, proviisoreja ja arkkitehtuurin alaa. Näihin ammatteihin johtavan koulutuk-
sen piti kaikissa jäsenmaissa täyttää vähintään sille määritellyt yhteiset minimivaatimukset.
Direktiivien seurauksena koulutusta myös käytännössä yhdenmukaistettiin. Sen jälkeen
kun samaan ammattiin johtava koulutus oli saatu riittävän samanlaiseksi, jäsenvaltioiden
edellytettiin tunnustavan automaattisesti tämän ammatin harjoittamiseen tarvittavat muu-
alla yhteisössä annetut tutkintotodistukset. Tunnustamista piti kuitenkin arkkitehdin tut-
kintoa lukuun ottamatta henkilökohtaisesti hakea. (Schneider 1995, 112–113) Nämä eri-
tyisdirektiivit ovat edelleenkin voimassa, tosin joiltakin osin tarkistettuina.

Harmonisointivaiheen aikana EY:ssä vaadittiin päätöksenteon ehtona konsensusta, ja
koulutusta koskevissa asioissa jäsenmaat olivat harvoin yksimielisiä. Myöhemmässä tar-
kastelussa on todettu, ettei juuri mitään EY:n ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi so-
vituista periaatteista onnistuttu panemaan loppuun asti toimeen. (Sellin 1996, 19) Näin
vuonna 1963 tehdyllä yleispäätöksellä oli tuskin mitään käytännön vaikutusta koulutusjär-
jestelmien lähentämiseen. Alakohtaisilla direktiiveillä oli toki vaikutusta pieneen määrään
sellaisten ammattien harjoittajia, joita direktiivit koskivat. (Sellin 1997, 296)
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6.2. Tavoitteena tutkintojen vertailtavuus

Toisessa vaiheessa, pääasiassa 1970- ja 1980-lukujen kuluessa, jäsenmaiden välinen kou-
lutusyhteistyö lisääntyi. Vaikka Euroopan yhteisöllä oli koulutuskysymyksissä vain vähän
toimivaltaa, haluttiin yhteistyötä koulutusasioissa syventää ja pyrittiin myös luomaan yh-
teisiä koulutuspolitiikan linjoja. Eri maiden opetusministerit hakivat laillisia keinoja, joilla
he voisivat pitää yhteyttä toisiinsa varsinaisten ministerineuvoston kokousten ulkopuolella
ja samalla ohittaa työministerit ja sosiaaliministerit, joiden vastuulla ammatillinen koulutus
useimmissa maissa oli.

Ensimmäinen opetusministerien yhteinen kokous järjestettiin vuonna 1974. Kokouksessa
sovittiin periaatteessa tutkintojen tunnustamisen linjan muutoksesta. Tutkintojen tunnusta-
misen lähestymistapaa muutettiin niin, että luovuttiin ajatuksesta harmonisoida ammattiin
johtavaa koulutusta. Kokouksessa esitettiin myös toivomus, että tutkintojen tunnustami-
seen voitaisiin löytää jokin yhteinen, kaikille aloille soveltuva metodi. (Schneider 1995, 116)

Ammatit ja niihin johtavat koulutukset olivat eri maissa kovin erilaisia, ja tutkintokoh-
taisten direktiivien kehittely osoittautui liian hitaaksi ja hankalaksi. Esimerkiksi arkkitehti-
direktiivin valmistelu oli kestänyt kahdeksan vuotta ja apteekkareita koskevan direktiivin
valmistelu 18 vuotta (Schneider 1995, 116–117). Insinöörejä koskevan direktiivin kehittely
aloitettiin vuonna 1970, mutta insinööridirektiivi ei vuosia jatkuneista neuvotteluista huo-
limatta koskaan valmistunut (Bmb+f 1996, 22). Niinpä alakohtaisesti eriytyneen tunnusta-
mismenettelyn sijaan alettiin kehittää kaikki alat kattavaa, lähinnä tason mukaan jäsenty-
nyttä järjestelmää.

Vuonna 1975 perustettiin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CE-
DEFOP. Sen perustamisdirektiivissä keskuksen tehtäväksi annettiin ammatillisen koulu-
tuksen standardien lähentäminen tavoitteena tutkintotodistusten ja muiden ammatillisesta
koulutuksesta annettujen dokumenttien vastavuoroinen tunnustaminen. (Koelink 1992, 8)
Muita tehtäviä olivat ammatillista koulutusta koskeva tietojen kerääminen, tiedotus ja yhtei-
sen tutkimuspolitiikan kehittäminen. Keskuksen tuli myös avustaa ja neuvoa jäsenvaltioita
ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevissa asioissa ja toimia tutkijoiden ja hallinto-
viranomaisten yhdyssiteenä. Keskuksen perustamisasiakirjoissa mainitaan yhtenä tehtävä-
nä myös koulutuksen tasojen lähentäminen ja harmonisointi. (Sellin 1997, 297)

Pitkien keskustelujen jälkeen edettiin uuden linjauksen mukaisiin suosituksiin. EY:n
neuvosto teki vuonna 1985 päätöksen ammatillisten tutkintojen vertailtavuudesta (85/368/
ETY). Päätöksen tarkoituksena oli kehittää tutkinnoille yhteisesti hyväksytty luokittelujär-
jestelmä, ja sen liitteessä oli ehdotus viisiportaiseksi tutkintojen tasoluokitukseksi (ks. kohta
10.2.). Tasoluokituksen käyttöönotto oli kuitenkin vapaaehtoista, ja vain osa jäsenmaista on
päättänyt siitä, miten niiden kansalliset tutkinnot sijoittuvat tähän tasojärjestelmään. Tämän
vuoksi luokituksesta ei ole tullut tarkoitetulla tavalla yhteisön yhteistä koulutustasojen ver-
tailun mittaria, vaikka se toimiikin tutkintojen vertailun apuvälineenä niiden maiden kes-
ken, jotka ovat ottaneet sen käyttöön. Suomen opetusministeriö on sijoittanut suomalaiset
tutkinnot tähän luokitukseen vuonna 1998 (OPM 55/330/97).

Tasoluokitus ei sellaisenaan sopinut minkään maan olemassa olleeseen tutkintojärjes-
telmään. Jäsenmaiden tutkintojärjestelmät ovat niin erilaisia, ettei pystytty kehittämään
luokitusta, joka vastaisi todellisia jäsenmaissa käytössä olevia järjestelmiä. Luokituksen
puutteena oli myös se, että se koski vain ammatillista peruskoulutusta ja jätti myöhemmän
jatko- ja täydennyskoulutuksen huomiotta. Syyt siihen, etteivät kaikki maat ole ottaneet ta-
soluokitusta käyttöön, ovat kuitenkin pääasiassa poliittisia. Jäsenmaat pelkäsivät vastaa-
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vuuksien määrittelyn johtavan järjestelmien harmonisointiin, mitä ne eivät halunneet.
(Camacho 1998, julkaisematon)

CEDEFOP sai myös tehtäväkseen tehdä käytännössä tutkintojen vertailutyötä. CEDE-
FOPin johdolla laadittiin yhteiset eurooppalaiset ammatinkuvaukset sellaisista ammateista,
jotka sijoittuivat edellä mainitun EY:n tasoluokituksen ammattitaitoisen työntekijän tasol-
le, tasolle 2. Vuosina 1985–1993 tehtiin kuvaukset 219 tälle tasolle sijoittuvasta ammatista.
Nämä kuvaukset on julkaistu yhteisön virallisessa lehdessä sektoreittain jäsennettyinä ver-
tailutaulukoina, ja suomeksi ne on julkaistu nimellä Eurooppalaisia ammatinkuvia (OPH
1995). Kuvausten laatiminen osoittautui käytännössä varsinaiseksi Sisyfoksen työksi. Tiettyä
ammattia koskevan yksimielisyyden saavuttaminen vaati niin paljon aikaa, että kun siinä
oli lopulta onnistuttu, huomattiin tutkintojärjestelmien jo monissa maissa muuttuneen. Yhte-
näistetyt tutkintokuvaukset olivat niin keinotekoisia, etteivät ne vastanneet minkään maan
todellisuutta. (Camacho 1998, julkaisematon) Kuvausten tekemistä ei ole jatkettu muille
EY-luokituksen tasoille, eikä tason 2 kuvauksia myöskään ole ajantasaistettu. Näin ajatuk-
sesta laatia yhteiset eurooppalaiset ammatinkuvaukset on käytännössä luovuttu. Burkart
Sellinin käsityksen mukaan perussyynä työn keskeyttämiseen oli se, että monet jäsenvaltiot
suhtautuivat jatkotyöhön varauksellisesti (Sellin 1997, 299).

1980-luvun puolivälissä ammatillisen koulutuksen alueelle kehitettiin joukko koulutus-
ohjelmia (Petra, Force, Eurotechnet, Comett), joiden avulla edistettiin opiskelijavaihtoa ja
kehitettiin muuta koulutuksen yhteistyötä. Samanaikaisesti koulutusohjelmien kanssa EY:ssä
kehitettiin työmarkkinoiden alueella toimivia ohjelmia. Yhteisöaloitteiden (Community
Initiatives) tarkoituksena oli täydentää sosiaalirahaston tekemää työtä ja parantaa jäsenval-
tioiden välistä yhteistyötä. Osa ohjelmista (Iris, Now ja Horizon) pyrki parantamaan tietyn
kohderyhmän, esimerkiksi naisten tai vammaisten, tilannetta työmarkkinoilla mm. tehostamalla
ammatillista koulutusta. Euroform-ohjelman tavoitteena puolestaan oli uusien taitojen, tutkin-
tojen ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen. Noin 10 % vuosittaisista sosiaalirahaston
käytössä olleista varoista suunnattiin innovatiivisiin yhteisöaloitteiden ohjelmiin. Ohjelmis-
sa kehiteltiin esimerkiksi uusia kommunikaatio- ja tiedonvaihtotekniikoita sekä kehitettiin
myös yhteistä ammatillisen koulutuksen toimintapolitiikkaa. (Sellin 1997, 299) Näin samaan
aikaan kun koulutusviranomaiset olivat luopumassa koulutuksen yhdenmukaistamisen ajatuk-
sesta, pyrittiin näissä koulutusviranomaisten vaikutuspiirin ulkopuolella olevissa ohjelmissa
käytännössä yhdenmukaistamaan eri maiden ammatillista koulutusta. (Sellin 1996, 24)

Yhteismarkkinoiden perustamisella vuonna 1987 oli vaikutusta koulutuspolitiikan lin-
jaan. Sen jälkeen yhteisössä luovuttiin konsensuksen vaatimuksesta. Päätöksenteko hel-
pottui, kun myös määräenemmistöpäätökset tulivat mahdollisiksi. Komission yhdessä par-
lamentin kanssa käyttämää päätösvaltaa yhteisön perusvapauksien, tavaroiden, palvelujen,
pääoman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla lisättiin.

Pitkän kehittelytyön jälkeen saatiin tutkintojen ammatillista tunnustamista varten 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvulla luotua tutkintotodistusten tunnustamista koskeva yleinen jär-
jestelmä eli annettiin direktiivit 89/48/ETY ja 92/51/ETY. Niissä ei tutkintojen ammatilli-
sen tunnustamisen edellytykseksi enää asetettu koulutuksen yhdenmukaistamista. Tavoit-
teeksi määriteltiin yhdenvertaisuus, ei samanlaisuus, ja todettiin, että tutkintojen tunnusta-
misen pitää perustua jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen. Näiden direktiivien so-
veltaminen ulottui Euroopan talousalueeseen ja sen mukana myös Suomeen vuonna 1994.

Tutkintotodistusten tunnustamisen yleisen järjestelmän täytäntöönpano on vaatinut pit-
kän ajan, eivätkä sen tavoitteet ole suinkaan aina toteutuneet kitkatta. Burkart Sellinin mu-
kaan avoin tai peitelty protektionismi on ollut pikemminkin sääntö kuin poikkeus, ja mo-
nilla työntekijöillä ja vapaan ammatin harjoittajilla on ollut suuria vaikeuksia saada sään-
nöksiin perustuvat oikeutensa hyväksytyiksi ja samanlainen kohtelu kuin omassa maassa
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tutkinnon suorittaneet saavat. Koulutuksesta vastuussa olevat viranomaiset ovat myös vii-
meiseen asti vastustaneet kaikkea koulutusrakenteiden ”eurooppalaistamista”, ja kaikki tä-
hän johtaneet pyrkimykset ovat enemmän tai vähemmän epäonnistuneet. (Sellin 1997,
300–301) Myös Saksan opetusministeriö on todennut järjestelmän toteuttamisessa olleen
vastaavanlaisia vaikeuksia (Bmb+f 1996, 11).

Tutkintojen tunnustamisjärjestelmää ei kuitenkaan voida pitää turhana tai epäonnistu-
neena. Sen olemassaolo on pakottanut jäsenmaat laatimaan sellaiset säädökset, joihin ve-
toamalla yksittäiset henkilöt voivat vaatia tutkintonsa tunnustamista niissä tapauksissa, jotka
kuuluvat järjestelmän piiriin. Järjestelmän toimivuudesta myös raportoidaan säännöllisesti.

6.3. Tavoitteena tutkintojen ymmärrettävyys

6.3.1. Käytännöllisiä lähestymistapoja

Koska ammatillisten tutkintojen vertailtavuutta varten kehitetyt metodit olivat osoittautu-
neet liian työläiksi, Euroopan yhteisössä alettiin hakea vertailtavuusongelmaan uutta lähes-
tymistapaa. Haluttiin päästä lähemmäksi työmarkkinoiden todellisuutta, ja vuonna 1985
tehtyyn päätökseen haluttiin lisää joustavuutta. Neuvoston vuonna 1990 tekemässä päätös-
lauselmassa asiaa lähestyttiin käytännöllisesti. Siinä ehdotettiin luotavaksi koko yhteisön
kattava tutkintotietokanta ja eri maiden ammattikuvausten rekisteri. Tämä ehdotus kävi ta-
valliseen tapaan läpi kansallisen arviointikierroksen, ja sen jälkeen tehtiin vuonna 1992 uu-
si päätöslauselma (Council Resolution of 3 December 1992 on Transparency of Qualifica-
tions). Siinä ei tavoitteeksi enää asetettu tutkintojen vertailtavuutta (comparability), vaan
niiden läpinäkyvyys tai ymmärrettävyys (transparency). Päätöslauselmassa vertailun piiriin
otettiin ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi myös jatkokoulutus ja ammattikokemus. Tut-
kintotodistukset piti saada niin ymmärrettäviksi, että mahdollinen työnantaja pystyy haki-
jan mukanaan kuljettaman aineiston perusteella itse päättelemään, mitä kyseinen henkilö
oli opiskellut ja minkälaisia töitä hän pystyy tekemään. Keskitetyn, hallintoviranomaisten
hoitaman tutkintojen tunnustamisen rinnalla haluttiin kehittää hajautetumpaa lähestymista-
paa, jossa tutkintojen tosiasiallinen tunnustaminen jää työmarkkinoiden tehtäväksi.

Yleensäkin Euroopan yhteisössä pyrittiin 90-luvun alkupuolella etsimään uusia ratkai-
suja käytännön toimijoiden aloitteiden pohjalta, ei niinkään yhteisön johdon ylhäältä sane-
lemina. Työvälineenä käytettiin esimerkiksi vaihto-ohjelmia, joissa opiskelijoiden ja opet-
tajien osallistuminen yhteisiin kehittämishankkeisiin osaltaan yhdenmukaisti eurooppalaista
koulutusta (Ollikainen 1999, 34). Tutkintojen vastaavuusongelmaan tätä ”bottom-up” -lähes-
tymistapaa sovellettiin siten, että komissio pyysi vuonna 1994 jäsenmaita tekemään edellä
mainitun päätöslauselman pohjalta ehdotuksia uusiksi tutkintojen ymmärrettävyyttä paranta-
viksi projekteiksi (Promotion of Initiatives for the Mutual Recognition of Qualifications).
Näistä valittiin jatkokehittelyyn 35 eri projektia. Lupaavimpana niistä pidettiin Individual
Portfolio -projektia, jossa kehiteltiin työntekijän mukana kulkevaa eräänlaista kansainväli-
seen käyttöön tarkoitettua ansioluetteloa. Projekti kuitenkin osoitti, ettei tällainen kansain-
väliseen käyttöön laadittu yksilöllinen portfolio riittänyt vakuuttamaan vieraan maan työn-
antajia hakijan taidoista, eikä projektissa kehiteltyjä ansioluetteloita ole juurikaan otettu
käyttöön. Komissio onkin projektin loppuraporttiin tutustuttuaan todennut, että Individual
Portfolio -asiakirjan yleiselle käyttöönotolle on liian suuria teknisiä ja kulttuurisia esteitä.
(COM(1998) 403 final, 5)
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6.3.2. Maastrichtin sopimuksen vaikutukset

Maastrichtin sopimus, joka saatiin kaikissa jäsenmaissa ratifioitua vuonna 1993, aloitti yhtei-
sön koulutuspolitiikassa uuden vaiheen. Sen 126. ja 127. artikloissa ammatillinen koulutus
sai merkittävästi jalansijaa. Maastrichtin sopimusta luonnehditaan usein kolmen pilarin jär-
jestelmäksi. Siinä koulutuskysymykset kuuluvat ensimmäisen pilarin asioihin. Ensimmäisen
pilarin muodostavat kolme Euroopan yhteisöä: Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, Euroopan
atomienergiayhteisö ja Euroopan talousyhteisö. Ensimmäisessä pilarissa ovat mukana van-
hat EY:n yhteistyöalueet kuten talous- ja rahaliitto, ja uusina alueina koulutus ja kulttuuri.

Ensimmäisen pilarin asioista jäsenmaat päättävät yhdessä EU:n ministerineuvostossa.
Tästä huolimatta unionin toimivalta on koulutuskysymyksissä kuitenkin vähäistä, sillä kou-
lutuspolitiikan sääntelyssä noudatetaan ns. läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta. Tämä pe-
riaate, joka lisättiin Maastrichtin sopimukseen, tarkoittaa sitä, että yhteisö päättää ainoastaan
asioista, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti hoitaa jäsenmaissa. Komission puheenjohta-
jana toiminut Jacques Santer on sanonut subsidiariteetin tarkoittavan sitä, ettei jokaista pult-
tia ja mutteria tarvitse yhtenäistää, vaan yhteistyön ja harmonisoinnin määrää lisätään vain
silloin, kun se on sen arvoista. Niinpä EU:lla on koulutuspolitiikassa vain tukitehtäviä. Suo-
ranaista toimivaltaa sillä on vain asioissa, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta. Tästä huo-
limatta on EU:n rooli koulutuspolitiikassa muuttunut käytännössä Maastrichtin sopimuksen
solmimisen jälkeen passiivisesta tarkkailijasta enemmän aktiiviseksi osallistujaksi. (Pysty-
nen 1995, 4–5)

Rooman sopimuksessa oli sosiaalipolitiikkaan liittyvien asioiden yhteydessä artikloissa
118 ja 128 maininta ammatillisesta koulutuksesta. Maastrichtin sopimuksessa 128. artikla
korvattiin artikloilla 126 ja 127. Artiklan 126 mukaan yhteisö myötävaikuttaa koulutuksen
laadun parantamiseen toimenpiteillä, jotka pyrkivät lisäämään oppilaiden ja opettajien liik-
kuvuutta mm. parantamalla tutkintojen ja opintojaksojen akateemista tunnustamista. Saman
artiklan mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä kansainvälisten koulutusalan or-
ganisaatioiden kanssa etenkin Euroopan neuvostossa. Ammatillisen koulutuksen asiat sisäl-
tyvät artiklaan 127.

Yhteisön koulutusohjelmat ryhmiteltiin edellä mainittujen artiklojen perusteella uudes-
taan, ja vuonna 1995 aloittivat uudet ohjelmat Sokrates ja Leonardo sekä Nuorten Euroop-
pa. Vaikka pääpaino on ollut koulutuksessa toimivien yhteistyössä, on ohjelmissa ollut
myös monia tutkintojen tunnustamiseen, vertailuun ja ymmärrettävyyteen tähtääviä hank-
keita. Sokrates-ohjelmassa on pysyviä tiedonvaihtoverkkoja, kuten Eurydice (Information
Network on Education in Europe), jossa ylläpidetään ajantasaista yleistietoa kunkin maan
koulutusjärjestelmästä, sekä jäsenmaiden tutkintojen akateemisen tunnustamisen vastuuta-
hojen yhteistyöverkosto Naric (European Community Network of National Academic Re-
cognition Information Centres).

Leonardo-ohjelmassa on ollut useita hankkeita, joissa on pyritty kehittämään erilaisia
tapoja ammatillisten tutkintojen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Niistä komissio on pi-
tänyt erityisen lupaavana NetRef-projektia. Siinä kehitetään Naricin tapaan toimivaa tie-
donvaihtoverkostoa eri maiden ammatillisten tutkintojen vastaavuuksia arvioivien tahojen
välille (Camacho 1998). Sekä Naric että NetRef toimivat niin, että kunkin maan vastuuyk-
sikkö vastaa muiden tekemiin oman maansa tutkintoja koskeviin kysymyksiin. Koska jo-
kainen vastuuyksikkö tuntee hyvin oman järjestelmänsä ja voi tarvittaessa hankkia lisätie-
toja, voidaan verkoston välityksellä saada luotettavaa tietoa myös tutkintojärjestelmästä jo
poistetuista vanhoista tutkinnoista, joita maahanmuuttajilla usein on. Näin yksilöityyn pal-
veluun ei mikään tietokanta pysty.
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6.3.3. Tutkintojen tunnustamisen tehostamispyrkimyksiä

1990-luvun alussa koulutus- ja tiedekomissaari Rubertin toimikaudella luotiin uusia linjauk-
sia 1990-luvun koulutuspolitiikan toimenpiteiden pohjaksi. Green Paper on the European
Dimension of Education (1993) -asiakirjassa kehiteltiin ajatusta eurooppalaisesta identi-
teetistä siltä pohjalta, että myös yleissivistävä koulutus kuuluu unionin toimialaan. Tässä
asiakirjassa hahmoteltiin koulutuksen uudet tavoitteet. Sen mukaan tutkintojen tunnusta-
mista haluttiin laajentaa säänneltyjen ammattien ulkopuolelle koko työelämään, ja erilaisia
tutkintojen tunnustamisen muotoja haluttiin lähentää toisiinsa. Näitä pyrkimyksiä valmis-
telemaan koottiin komissaari Rubertin johtama työryhmä, jonka työn pohjalta komissio
antoi vuonna 1994 tiedonannon tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta aka-
teemisia ja ammatillisia tarkoituksia varten (COM(94) 0596-C4-0123/95).

Rubertin johtama työryhmä analysoi tutkintojen tunnustamista sekä sen pohjalta, mihin
tunnustamista aiotaan käyttää, että tunnustamismekanismien luonteen mukaisesti. Työryhmä
tuli siihen tulokseen, että näistä lähtökohdista katsoen tutkintojen tunnustamista ei ole vain
kahdenlaista, akateemista ja ammatillista, vaan todellisuudessa voidaan erottaa neljä eri la-
jia, jotka liittyvät neljään erilaiseen liikkumisen tapaan. (Ruberti & Vanni d‘Archirafi 1994)
Työryhmän muistion pohjalta laaditussa komission tiedonannossa näitä tapoja luonnehdi-
taan seuraavasti:

1. De jure ammatillinen tunnustaminen. Kyseessä on tutkintojen ammatillinen tunnustaminen
sillä tavalla, kuin tutkintojen tunnustamista säätelevissä direktiiveissä sanotaan. Tunnustaminen
de jure, lakiin perustuva tunnustaminen, koskee sellaisia ammatteja, joihin pääsylle tai joiden
harjoittamiselle lainsäädäntö tai hallinnolliset määräykset tai toimivaltaiset viranomaiset ovat
kyseisessä maassa asettaneet ehtoja.

2. De facto ammatillinen tunnustaminen on tutkintojen tosiasiallista ammatillista tunnustamista
käytännön työskentelyä varten. Tähän kuuluvat ne tapaukset, joissa kyseinen ammatti ei ole
säännelty työskentelymaassa. Tutkinnon tunnustamista haluavalle voi tulla ongelmia, jos hänen
”vierasta” tutkintoaan ei tunneta. Hän joutuu tämän vuoksi huonompaan asemaan kuin kilpai-
lijat, joilla on kyseisessä maassa suoritettu tutkinto. Tätä puutetta pystytään komission mielestä
korjaamaan vain lisäämällä tietoa kansallisista koulutuksista. Tämän tiedon avulla luodaan
pohja samaa ammattia harjoittavien eri jäsenvaltioissa saamien tutkintotodistusten ammatilli-
selle tunnustamiselle koko yhteisön alueella.

3. Kumulatiivinen akateeminen tunnustaminen on aikaisemmin suoritettujen opintojen tunnusta-
mista niin, että kyseessä oleva henkilö pääsee jatkamaan opintojaan toisessa maassa. Tällöin
opiskelija suorittaa opinnot yhdessä maassa ja saa sieltä tutkintotodistuksen. Hän voi jatkaa
opintojaan seuraavalta tasolta toisessa maassa, joka hyväksyy hänen kotimaassaan suorittaman-
sa tutkinnon. Päätös hyväksymisestä tehdään vastaanottavassa maassa. Tällaisessa tapauksessa
ei EU:ssa ole mitään sääntöjä, joilla velvoitettaisiin hyväksymään opintosuoritus.

4. Akateeminen opintojen korvaavuuden tunnustaminen (academic recognition by substitution) on
opintojaksojen tunnustamista niin, että toisessa jäsenvaltiossa suoritettu opintojakso hyväksy-
tään osaksi kotimaassa suoritettavaa tutkintoa. Tämäntyyppistä tunnustamista on kehitelty
EU:n vaihto-ohjelmien yhteydessä.

Komission tiedonannossa käytännön parannustoimenpiteinä ehdotettiin neljää keinoa: tie-
dottamista, akateemisia ja ammatillisia yhteysverkkoja, yhteisymmärrykseen perustuvaa
opintojen yhtenäistämistä ja koulutuksen laadun arviointia.
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Tiedonvaihtoa katsottiin voitavan parantaa laatimalla kansallisia raportteja, joissa on
luotettavaa tietoa koulutuksen sisällöstä, kyseessä olevien ammattien organisoitumisesta,
ammattiin pääsyn tavoista ja toiminnoista, joita ammatteihin kuuluu eri jäsenvaltioissa.
Merkille pantavaa ehdotuksessa on se, että ei uskota pelkän koulutuksesta annettavan tie-
don lisäämisen riittävän, vaan nähdään, että vertailtavuuteen vaikuttaa myös ammattien
erilainen jäsentyminen eri maissa.

Toivottiin myös jo olemassa olevien tiedonvaihtoverkostojen, kuten Naricin ja Eurydi-
cen koordinoivan toimiaan ja esitettiin, että mahdollisesti niiden pohjalle perustettaisiin
asteittain kansallisia yleisiä tiedotustoimistoja. Näin voitaisiin luoda kansallisten informaa-
tiotoimistojen verkosto, johon liittyisi myös korkeampaa koulutusta varten kehitelty Ortelius-
tietopankki. Tällä olisi yhteys työhallinnon Euro-Info-Centereiden ja euroneuvojien Eures-
verkoston ja muiden vastaavien verkostojen kanssa. Euroopan parlamentin kulttuuri-, nuo-
riso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta kannatti tiedonannosta
antamassaan lausunnossa esitettyjen tiedotustoimistojen muodostamista, mutta katsoi, että
niiden tulisi toimia jo olemassa olevien järjestelyjen yhteydessä. Näin vältytään uusien lai-
tosten perustamisesta aiheutuvilta tarpeettomilta kustannuksilta ja estetään järjestelmän
mutkistuminen (EP A4-0261/95).

Komission toinen ehdotus koski akateemisten ja ammatillisten yhteysverkostojen luo-
mista ja toimialapohjaisen eurooppalaisen foorumin perustamista yliopistojen ja ammatin-
harjoittajien edustajille ja kyseisten alojen hallintovirkamiehille. Verkostojen avulla ammat-
tilaiset saisivat täsmällisemmän kuvan siitä, mitä tutkinnon suorittaneelta odotetaan toises-
sa jäsenmaassa. Euroopan parlamentin jaostojen lausunnossa verkostojen perustamiseen
suhtauduttiin epäillen (EP A4-0261/95). Verkostojen perustaminen on kuitenkin lähtenyt
melko hyvin käyntiin. Temaattisia verkostoja, jotka ovat pääasiassa eri maiden samojen
tutkimusalojen yhteistyöverkkoja, oli vuonna 1998 toiminnassa 41. Niitä on muodostettu
erilaisilla perusteilla. On perinnäisesti tieteenaloittain muodostettuja, erityisteemojen kuten
ympäristökysymysten pohjalta syntyneitä ja pedagogisia näkökulmia kehittäviä. Tietoja
temaattisista verkostoista on Euroopan komission www-sivuilla.

Komission kolmas ehdotus, yhteisymmärrykseen perustuva opintojen yhtenäistäminen,
koskee esimerkiksi ainerajat ylittävien moduulien luomista, credit-järjestelmän kehittämistä
ja opetusmetodien vaihtoa. Näitä tavoitteita toteutetaan erityisesti vaihto-ohjelmien yhtey-
dessä, yliopistojen yhteisissä työryhmissä ja eri ammattialojen eurooppalaisten katto-orga-
nisaatioiden työssä. Komissio esitti, että seuraavana askeleena kehitettäisiin yhteisesti sel-
laisia koulutusjaksoja tai koulutusjakson osia, joita suoritetaan varsinaisen tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen ennen kuin pääsee ammattikunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tällaisia voisi
olla esimerkiksi lakimiehillä, terveydenhuollon ammateissa ja opettajilla. Euroopan parla-
mentin jaostojen mietinnössä todetaan tämän ehdotuksen koskevan äärimmäisen herkkää
aluetta, koska vastuu koulutuksen sisällöstä on jäsenvaltioilla ja EU:n säädökset ovat
Maastrichtin sopimuksenkin mukaan vasta toissijaisia. Mietinnössä esitetään, että pitkällä
aikavälillä ryhdyttäisiin loppututkintovaatimusten asteittaiseen yhdenmukaistamiseen. Tä-
män sanotaan jättävän jäsenvaltioille ja korkeakouluille riittävästi pelivaraa opintojen si-
sällön määrittämiseen. Yhteisiä opintojaksoja voitaisiin toki yhdenmukaistaa erityisesti
silloin, kun niillä on eurooppalainen tai kansainvälinen ulottuvuus. Mietinnön mukaan
myös kansainvälinen yhteisymmärrys koulutusaikojen, ts. opintojen keston tunnustamisesta
sekä opintojaksoista annettujen todistusten tunnustamisesta voisi olla menestyksekkääm-
pää kuin opintojen sisällön yhdenmukaistamiseksi tehdyt yritykset. (EP A4-0261/95)

Neljäntenä keinona komissio ehdotti laadun arviointia. Tiedonannossa kerrotaan, että
pilottihankkeina on jo joillakin aloilla alettu eri maiden kesken kehittää arvioinnin yhteisiä
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linjoja. Yhteinen arviointi vahvistaa maiden välistä luottamusta, joka on olennainen ehto
tutkintojen tunnustamiselle. (COM(94) 0596-C4-0123/95, 14)

Ministerineuvoston kannanotto komission tiedonantoon oli varovaisen myönteinen.
Vuoropuhelua kehotettiin jatkamaan, mutta todettiin, ettei uusia organisaatioita asian ym-
pärille tule luoda. Eri alojen tutkintojen tunnustamista hoitavien viranomaisten vuoropu-
helun on tapahduttava osana jo olemassa olevien kansallisten rakenteiden tavanomaista
toimintaa.

Ministerineuvoston yleisen suopeasta kannanotosta erottui yksi konkreettinen ehdotus.
Neuvosto kehottaa arvioimaan esille tuoduista ehdotuksista erityisesti mahdollisuutta tehdä
vapaaehtoisuuteen perustuen Eurooppa-lisäys tutkintotodistusten hallinnolliseksi liitteeksi.
Kyseinen liite sisältäisi tutkintotodistusten saajan suorittamien opintojen kuvauksen. Sen
tarkoituksena olisi edistää kyseisten opintojen avoimuutta ja niiden tunnustamista muissa
jäsenvaltioissa kuin koulutuksen antaneessa valtiossa. (Neuvoston päätelmät 96/C 195/02)

Tällaisen tutkintotodistuksen liitteen tarpeellisuutta korostetaan myös Unescon ja Eu-
roopan neuvoston yhteisessä Lissabonin konventiossa (Council of Europe 1997a). Unesco
ja Euroopan neuvosto totesivat myös, että aikaisemmin kehitetty tutkintotodistuksen kan-
sainvälinen liite, Diploma Supplement, piti ajanmukaistaa. Voimat yhdistettiin ja vuonna
1996 komissio, Euroopan neuvosto ja Unescon Cepes-keskus perustivat yhteisen työryh-
män laatimaan uutta Diploma Supplement -mallia. Työryhmä sai työnsä valmiiksi joulu-
kuussa 1998.

Yhteisön koulutuspolitiikan tulevaisuuden linjaukset määriteltiin vuoden 1995 lopulla
Opetus ja oppiminen – kohti oppivaa yhteiskuntaa -nimisessä opetusalan valkoisessa kir-
jassa, joka valmisteltiin koulutus- ja tiedekomissaari Edith Cressonin johdolla (Euroopan
komissio 1995). Käsitteellä oppiva yhteiskunta tähdennettiin sitä, että oppiminen haluttiin
ulottaa käsittämään kaikki organisaatiot ja koko väestö. Pyrkimyksenä oli erityisesti edis-
tää muodollisen koulutusjärjestelmän ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Enää ei painopistee-
nä ollut tutkintojen tunnustaminen, vaan esitettiin ajatuksia siitä, että pitäisi järjestää myös
muodollisen koulutuksen ulkopuolella, esimerkiksi työssä tai työpaikkakoulutuksessa han-
kittujen taitojen tunnustaminen. Pitäisi luoda menetelmiä osaamisen tunnustamiseksi, ja
tuoda muodollisten tutkintojen tunnustamisen tuottaman ”paperipätevyyden” rinnalle myös
epävirallisen oppimisen tunnustaminen.

Vielä ei ole paljoa kokemusta siitä, mihin tämä komission uusi lähestymistapa käytän-
nössä johtaa. Aikaisempaan tutkintojen vertailutyöhön aktiivisesti osallistunut Burkart
Sellin on kysynyt, onko tarkoituksena hylätä tähän mennessä kehitetyt tutkintojen tunnus-
tamismenetelmät ja tutkintojen ymmärrettävyyden parantamiseen tähtäävät hankkeet. On-
ko komission tarkoituksena kyntää auki uusi sarka ennen kuin vanha pelto on muokattu
kuntoon? Hänen käsityksensä mukaan komissio joka tapauksessa lähestyy ongelmaa nyt
uudesta suunnasta (Sellin 1997, 302).

Jo toteutetuista uuden suuntauksen mukaisista järjestelyistä näyttää seuraavan tarvetta
arvioida joissakin kohdin uudestaan jo vakiintuneita tutkintojen tunnustamismenettelyjä.
Esimerkiksi Sokrates-ohjelman yhteydessä toteutettujen ”master”-kurssien tunnustaminen
vastaamaan ylempää korkeakoulututkintoa on koettu monissa jäsenmaissa ongelmalliseksi
niiden uudenlaisen luonteen vuoksi. Tutkintoja voidaan suorittaa paloina eri maiden korkea-
kouluissa, myös ammattikorkeakoulua vastaavissa oppilaitoksissa, eikä niissä aina ole pää-
aineen syventävien opintojen tyyppisiä opintoja. Suomessa Opetushallitus on jo yhdessä
tapauksessa tehnyt päätöksen (OPH 157/108/98), jonka mukaan tällaista tutkintoa ei tun-
nusteta ylemmän korkeakoulututkinnon tasoiseksi. Kurssien kehittely perustui edellä mai-
nittuun opetusalan valkoiseen kirjaan, jossa oli ehdotettu kehitettäväksi sellaisia uusia kor-
kea-asteen oppilaitosten yhteistyönä toteutettavia ”master”-tason kursseja, jotka johtavat
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yhteisesti tunnustettuihin tutkintoihin ja vastaavat yhteismarkkinoiden tarpeita. Eräällä ta-
valla näin herätettiin uudestaan esiin ajatus yleiseurooppalaisista tutkinnoista, tällä kertaa
korkeakoulututkinnoista. Esityksessä ei pyritä olemassa olevien tutkintojen lähentämiseen,
vaan halutaan kehittää kokonaan uusia tutkintoja, joissa on eurooppalainen näkökulma.

Tällaisten osittain ohi kansallisten kouluviranomaisten tehtyjen tutkintojen tai niiden
osien kehittelyn voi nähdä osoituksena komission halusta lisätä omaa vaikutusvaltaansa
koulutuspolitiikan alalla. Komissio on omassa asiakirjassaan sanonutkin tällaisten kehitte-
lyjen olevan keinoja, joilla voidaan parantaa tutkintojen läpinäkyvyyttä ilman kansallisten
viranomaisten sekaantumista asiaan (COM(1998) 403 final, 5). Myös Aaro Ollikainen to-
teaa Euroopan unionin vaikutusta kansalliseen koulutuspolitiikkaan käsittelevässä väitös-
kirjassaan, että Euroopan unioni selvästi pyrkii toimintaohjelmiensa, lainsäädäntönsä ja
koulutusta koskevien normiensa avulla saamaan läpi omia koulutuspoliittisia tavoitteitaan,
jotka on johdettu yhteisön yleisistä tavoitteista (Ollikainen 1999, 254).

Ammatillisen koulutuksen osalta komissio teki vuonna 1998 esityksen toisessa jäsen-
maassa suoritettujen harjoittelujaksojen hyväksymisestä. Esityksen mukaan näin haluttiin
tunnustaa virallisesti toisessa jäsenmaassa suoritetut ns. eurooppalaiset koulutusjaksot. Eu-
roopan unionin neuvosto antoi asiasta päätöksen joulukuussa 1998 (1999/51/EY). Päätök-
sessä tarkoitetut eurooppalaiset koulutusjaksot vahvistetaan erityisellä tarkoitukseen kehi-
tetyllä Europass-todistuksella, joita alettiin antaa vuoden 2000 alusta lähtien. Todistus voi-
daan antaa kaikentasoisesta ammatillisesta koulutuksesta, myös korkeakoulutasoisesta. Eu-
ropass-todistuksessa määritellään saatu ammatillinen koulutus, jonka osana eurooppalainen
koulutusjakso on suoritettu, ja pätevyys tai loppututkinto, ammattinimike tai muu todistus,
johon koulutus johtaa. Eurooppalaisen koulutusjakson on oltava osa lähtömaassa suoritet-
tavaa koulutusta. Sopimus toisessa jäsenvaltiossa suoritetun koulutusjakson hyväksymi-
sestä osaksi oman maan tutkintoa tehdään etukäteen. Todistuksessa määritellään koulutus-
jakson sisältö ja kesto ja mainitaan vastaanottava yhteistyökumppani. Todistuksen antaa
koulutuksen järjestämisestä lähtöjäsenvaltiossa vastaava organisaatio, ja se sisältää vastaan-
ottavan yhteistyökumppanin allekirjoittaman vahvistuksen koulutusjakson suorittamisesta.

Vuoden 1995 opetusalan valkoisen kirjan periaatteita edistettiin siten, että EU julisti
vuoden 1996 elinikäisen oppimisen vuodeksi Euroopassa. Tarkoituksena oli lisätä yleistä
tietoisuutta oppimisen merkityksestä. Samoin kuin muissakin EU-maissa myös Suomessa
kehiteltiin kansallisen elinikäisen oppimisen strategiaa. Sitä valmistelleen komitean työt
julkaistiin nimellä Oppimisen ilo (OPM 1997:14).

Vuonna 1996 valmistui myös koulutuksen ja liikkuvuuden yhteyksiä käsittelevä vihreä
kirja Koulutus, ammattikoulutus, tutkimus: kansainvälisen liikkuvuuden esteet (Euroopan
komissio 1996). EU:n vihreiden kirjojen tarkoituksena on toimia keskustelun virittäjänä, ja
edellä mainitun kirjan pohjalta pidettiin useita seminaareja, joissa mietittiin tapoja poistaa
liikkuvuuden esteitä. Komissio antoi vuonna 1998 suosituksen liikkuvuuden vihreän kirjan
pohjalta tehtävistä toimenpiteistä (COM (1998) 403 final). Se sisältää suosituksia maahan-
pääsystä ja maahanmuuttajien asemasta, työllistymisestä, sosiaalisista oikeuksista, verotuk-
sesta ja taloudellisista oikeuksista sekä kulttuurisista oikeuksista. Tutkintojen tunnustamista
ja koulutusta käsitellään työllistymistä koskevassa luvussa. Samoin kuin vuoden 1995 ope-
tuksen valkoisessa kirjassa myös liikkuvuuden vihreässä kirjassa keskeisenä kysymyksenä
nähdään yksittäisen henkilön koko työuran aikana sekä muodollisessa koulutuksessa että
sen ulkopuolella eri tavoilla hankkimien taitojen validointi ja akkreditointi, joihin halutaan
kehittää uusia menetelmiä. Työmarkkinaosapuolet halutaan entistä tiiviimmin mukaan
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta edistävään työhön. Liikkuvuuskysymyksissä koroste-
taan myös yhteistyötä työnvälityksen Eures-verkoston euroneuvojien kanssa.
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Euroopan unioni perusti vuonna 1998 uuden keskustelufoorumin käsittelemään ammatil-
listen tutkintojen ymmärrettävyyttä koskevia asioita. Tässä European Forum on Transparency
of Vocational Qualifications -nimisessä elimessä on kaikkien EU/ETA-maiden sekä työmark-
kinaosapuolten, komission, European Training Foundationin ja CEDEFOPin edustajat. Sen
toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksiin py-
ritään kehittämään kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (Certificate Supplement), joka
sisältää työnantajien tarvitsemat koulutusta koskevat tiedot. Lisäksi tutkintojen ymmärret-
tävyyttä parantamaan on tarkoitus perustaa tiedonvaihtoverkko. Sen pohjana voisi olla jo-
kin jo olemassa olevista tiedonvaihtoverkostoista, esimerkiksi NetRef, Naric tai työnväli-
tyksen euroneuvojien Eures-verkosto. Verkoston kansallinen vastuuyksikkö vastaisi oman
maansa tutkintoja koskeviin kysymyksiin. Yksikkö joko vastaisi niihin itse tai siirtäisi ky-
symyksen omassa maassaan sellaiseen paikkaan, joka osaa antaa vastauksen. (European
Forum on Transparency of Vocational Qualifications 1999)

6.4. Tulevaisuuden etenemislinjoja

Euroopan komission pääosasto XXII:ssa vuonna 1996 valmistellussa asiakirjassa Transparen-
cy and Recognition of Qualifications luetellaan kolme mahdollista etenemistapaa, jotka ei-
vät ole toisiaan pois sulkevia: Ensinnäkin jatketaan ja parannetaan nykyisiä, jo voimassa
olevia menettelyjä. Sen lisäksi kehitetään tapoja parantaa tutkintotodistusten ymmärrettä-
vyyttä ja ammatillisen koulutuksen akkreditointimenettelyjä. Kolmanneksi kehitetään uusia
tapoja eri tavoin hankittujen taitojen arviointiin. Todennäköistä on, että näitä kaikkia etene-
mistapoja käytetään rinnan, koska mistään niistä ei voida luopua.

Tutkintojen tunnustaminen on jo saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallisia lainsäädäntö-
jä, eikä sen purkaminen näytä järkevältä tai todennäköiseltä. Tutkintojen tunnustamisme-
nettelyä olisi kuitenkin haluttu yksinkertaistaa. Yksinkertaistamista selvittänyt SLIM-työ-
ryhmä (Simpler Legislation for the Internal Market) päätyi siihen, että vaikka on olemassa
tutkintojen tunnustamisen yleinen järjestelmä, pidetään myös jo säädetyt seitsemää ammattia
koskevat erityisdirektiivit voimassa, eikä niitä siirretä yleisen järjestelmän alle (Report of
the Commission on the SLIM Pilot Project, 1996, 6). SLIM-työryhmän työ jatkuu, ja direk-
tiivijärjestelmään tehdään jatkuvasti tarkistuksia ja korjauksia.

Tutkintojen tunnustamisen yleisen järjestelmän olemassaolosta huolimatta voidaan tar-
vittaessa tehdä myös ammattikohtaisia erityisdirektiivejä. Tästä on osoituksena esimerkiksi
uusi vuonna 1998 annettu asianajajadirektiivi (98/5/EY).

Yhteisön odotettavissa oleva laajeneminen Itä-Euroopan maihin tuo myös tutkintojen
tunnustamismenettelyyn uusia haasteita. Niihin on jo alettu varautua esimerkiksi Phare
Multi-Country -projektin Recognition of Higher Education Diplomas and Study Credit
Points Across Borders avulla, jossa pyritään kartoittamaan ongelmia ja kehittämään mene-
telmiä niiden ratkaisuksi. Ns. assosiaatiomaita ohjataan muutenkin kehittämään maihinsa
tutkintojen tunnustamisessa tarvittavaa lainsäädäntöä.

Yhteisön koulutusohjelmien uusimista valmisteltaessa oli pitkään mukana vaihtoehto,
jonka mukaan yhdistettäisiin pääosasto XXII:n hallinnoimat koulutusohjelmat ja sellaiset
pääosasto V:n hallinnoimat sosiaalirahastojen ohjelmat, joissa kehitetään ammatillista koulu-
tusta. Tästä kuitenkin luovuttiin ja koulutusohjelmat säilyivät erillisinä. Koulutuksen kansain-
välinen yhteistyö, opintosuoritusten ja tutkintojen hyväksyminen ja tunnustaminen sisältyvät
edelleen näihin ohjelmiin. Yhteisön laajeneminen muuttaa myös koulutusohjelmien toimintaa,
koska osa liittymistä hakeneista maista pääsee alusta lähtien mukaan uusiin koulutusohjelmiin.
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6.5. Harmonisoituvatko tutkinnot?

EU:n koulutuspolitiikan vaihteluissa näkyy pitkälti sekä komission ja jäsenmaiden välinen
päätösvallasta käytävä taistelu että myös komission sisällä käytävä valtataistelu. Kamppailulle
asettaa rajat se, että subsidiariteettiperiaatteen mukaan unionilla ei ole toimivaltaa eurooppa-
laisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen. Unionin tehtävänä ei ole edes työntekijöiden
liikkuvuuden itsetarkoituksellinen lisääminen, vaan vain liikkuvuuden esteiden poistaminen.

Margaret Archerin teoriat tavoista, joilla koulutusjärjestelmiä koskeva päätöksenteko
etenee, sopivat mielestäni hyvin selittämään Euroopan yhteisön koulutuksen yhdenmukais-
tamispyrkimysten vaiheita. Archerin ajatukset tarjoavat selityksen sille, etteivät Euroopan
yhteisön jäsenmaiden ammatilliset tutkinnot ole juuri yhdenmukaistuneet, vaikka yhteisö
teki alkuvaiheessa sitä edellyttäviä päätöksiä. Syyksi voi nähdä sen, että koulutusjärjestel-
miä koskeva päätöksenteko tapahtuu jokaisessa jäsenmaassa erikseen sen omista lähtökoh-
dista, ja ratkaisut syntyvät kansallisina kompromisseina. Jäsenmaat kyllä usein yhdenmu-
kaistavat kukin omaa tutkintojärjestelmäänsä, mutta ratkaisut ovat yleensä joka maassa
jossakin suhteessa erilaisia. Ratkaisutapaan vaikuttaa eniten se, millainen koulutusjärjes-
telmä maassa jo on. Näin ulkopuolelta tulevat yhdenmukaistamispaineet saavat eri maissa
osittain erilaisia ratkaisuja.

Burkart Sellin on päätynyt oman kokemuksensa perusteella samanlaiseen johtopäätök-
seen. Hän toteaa, että niin kauan kuin ei merkittävästi edetä poliittisen unionin toteuttami-
sen suuntaan, jäsenmaat tekevät tyhjäksi toistensa toimet (block each other). Ne vetäytyvät
oikeudellisen kaiken sallivan vapauden taakse, eikä näin ollen ole mitään mahdollisuutta
luoda yhteistä ammattikasvatuksen politiikkaa eikä kehittää yhteisiä minimistandardeja
siitä huolimatta, että Maastrichtin sopimus ja sen pohjalta tehdyt lisäohjelmat (protokollat)
antaisivat siihen mahdollisuuden. (Sellin 1997, 302)

Aaro Ollikaisen käsityksen mukaan Euroopan unionin toimenpiteet vaikuttavat kyllä
kansallisiin koulutusjärjestelmiin yhdenmukaistavasti. Hän ei kuitenkaan pidä mahdollise-
na sitä, että lähitulevaisuudessa kehitettäisiin kaikkiin yhteisön jäsenmaihin ja jäsenyyttä
hakeneisiin maihin yhtenäinen koulutuspolitiikka. Hänen käsityksensä mukaan sen sijaan
yhteisön toimien avulla voidaan kyllä saada aikaan eräänlaiset koulutuksen yhteismarkki-
nat. (Ollikainen 1999, 263)

Yhteisön omassa päätöksenteossa on toteutunut myös Archerin kuvaama poukkoileva
”stop-go”-malli. Lähestymistapaa on muutettu, kun edellisessä on päädytty umpikujaan, ja
poliittisia päätöksentekijöitä on vaihdettu.

Jäsenmaiden koulutuspolitiikan poukkoilusta saatiin osoitus toukokuussa 1998, kun
neljän EU-maan, Ranskan, Saksan, Italian ja Englannin opetusministerit antoivat yhteisen
julistuksen, jossa he ilmoittivat pyrkivänsä maidensa korkeakoulujärjestelmien harmonisoin-
tiin (Joint Declaration on Harmonisation of the Architecture of the European higher education
system, Paris, the Sorbonne, May 25 1998). Tämä ns. Sorbonnen julistus herätti suurta häm-
mennystä sekä EU:n organisaatioissa että muissa jäsenmaissa. Aikaisemmin jäsenvaltioi-
den poliitikot eivät olleet suostuneet lainkaan keskustelemaan koulutusjärjestelmien harmo-
nisoinnista. Jäsenvaltioiden suhtautuminen Euroopan unionin koulutuspoliittiseen toimival-
taan on ollut ristiriitaista. Asioiden esittämistapa on vaikuttanut suhtautumiseen niin, että
tarkoituksellista koulutuksen harmonisointia on pidetty tuomittavana, mutta vapaaehtoista
yhteensovittamista on pidetty tärkeänä koulutuspoliittisena tavoitteena. Standardoiminen
on ollut kirosana, mutta samankaltaistaminen hyväksyttyä. Puheet ovat olleet ristiriidassa
sekä keskenään että koulutusjärjestelmän todellisen kehityksen kanssa. (Ollikainen 1999,
255–256)
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Sorbonnen julistusta käsiteltiin Bolognassa 1999 pidetyssä opetusministerien kokouk-
sessa, jossa ehdotus sai myös lievemmän muotoilun. Uuden määrittelyn mukaan harmoni-
soinnilla tarkoitetaan käytännössä vain sitä, että tavoitteeksi otetaan kaksivaiheisen korkea-
koulututkintojen järjestelmän kehittäminen kaikkiin jäsenmaihin. Kaksivaiheisuus tarkoit-
taa sitä, että alempi tutkinto, jonka suorittamisaika on vähintään kolme vuotta, on edellytyk-
senä sille, että pääsee opiskelemaan ylempää tutkintoa. Tämä ylempi tutkinto johtaa maiste-
ri- ja/tai tohtoritasoisiin tutkintoihin. Lisäksi Bolognan kokouksen päätöslauselmassa suo-
sitellaan Diploma Supplementin ja opintosuoritusten mittana olevan credit-järjestelmän
käyttöönottoa. (Joint Declaration of the European Ministers of Education. Convened in
Bologne on the 19th of June 1999) Myös Suomen opetusministeri allekirjoitti Bolognan ju-
listuksen.

Kaksivaiheiseen tutkintojärjestelmään siirtymiseen on useita syitä. Jo tutkintotodistus-
ten tunnustamisjärjestelmän direktiivi 89/48/ETY, jossa tunnustettiin yli kolmevuotiset
korkeakoulututkinnot, oli tavallaan tehnyt kolmen vuoden mittaisesta koulutuksesta eräänlai-
sen eurooppalaisen normin. Tämän direktiivin olemassaolo on vaikuttanut esimerkiksi
Tanskan, Norjan, Belgian ja Ranskan tutkintorakenteisiin. Opiskelijavaihdot ovat lisänneet
painetta yhdenmukaisuuteen (Ollikainen 1999, 251). Pyrkimys opiskeluaikojen lyhentämi-
seen on kansainvälinen trendi. Yksivaiheisessa tutkintojärjestelmässä opiskeluajat usein
venyvät, ja opintojen keskeyttäminen on yleistä. (Haug 1999, 7)

Kaksivaiheisen tutkintojärjestelmän toteuttamista valmistellaan parhaillaan monissa
sellaisissa maissa, joissa sitä ei ole tähän asti ollut. Esimerkiksi Italiassa on tehty päätös
tällaiseen järjestelmään siirtymisestä. Saksan ja Itävallan uudet korkeakoululait antavat
mahdollisuuden kehittää yksiportaisten tutkintojen rinnalle myös kaksivaiheisia tutkintoja.
Saksassa uusien tutkintojen toteuttaminen on lähtenyt nopeasti käyntiin, mutta Itävallan
Naricista saadun tiedon mukaan ei mikään itävaltalainen yliopisto ole vielä vuonna 1999
ottanut sellaisia ohjelmaansa. On todennäköistä, että yliopistoissa kaksivaiheinen tutkinto-
järjestelmä on voittamassa alaa, vaikka se toteutetaankin eri maissa jossakin määrin eri ta-
voilla. EU/ETA-maista vain Kreikka, Hollanti ja Espanja eivät ainakaan vielä vuonna 1999
kokeilleet missään koulutusjärjestelmänsä osassa kaksivaiheista tutkintojärjestelmää. (Haug
1999, 16)

Kaksivaiheisen tutkintojärjestelmän yleistyminen voi vaikuttaa myös ammattikorkea-
koulutyyppisten oppilaitosten asemaan. Ainakin Saksassa ja Itävallassa välitutkintoja voi-
daan suorittaa myös niissä. Myös opintojen jatkaminen ammattikorkeakoulututkintoa vas-
taavien tutkintojen jälkeen erillisissä maisteriohjelmissa saattaa lisääntyä. Toistaiseksi ai-
nakin Itävalta, Belgia, Suomi, Saksa ja Irlanti ovat kuitenkin ilmoittaneet haluavansa säi-
lyttää yliopistojen ulkopuolisen korkea-asteen koulutuksensa erillisenä. Sen sijaan Norjas-
sa suunnitellaan sen integroimista yliopistoihin. (Kirstein 1999, 32)
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7. TUTKINTOJEN AKATEEMINEN TUNNUSTAMINEN

Euroopan komissiolla ei ollut ennen 1990-lukua juurikaan toimivaltaa kasvatuksen ja kou-
lutuksen alalla. Niinpä EU:ssa ei tutkintojen akateemiseen tunnustamiseen ole voitu direk-
tiivejä laatimalla kehitellä yhtenäisiä menettelyjä, kuten on tehty tutkintojen ammatillista
tunnustamista varten. Akateemisesta tunnustamisesta on EU:ssa voitu antaa vain suositus-
luonteisia ohjeita. Tilanne on kuitenkin jossakin määrin muuttunut, koska Maastrichtin so-
pimus antaa yhteisölle toimivaltaa myös koulutusta koskevissa asioissa. Nyt olisi jo periaat-
teessa mahdollista sopia myös yhteisistä ammatillisen koulutuksen kehittämisen suuntavii-
voista, jotka helpottaisivat myös ammattiin johtavien tutkintojen akateemista tunnustamista.

Akateeminen tunnustaminen kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden ja niissä yleensä korkea-
koulujen toimivaltaan, koska  korkeakouluilla on autonomia (Neuvoston päätelmät 96/C
195/02). Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen hyväksilukemisesta jatko-opintoihin
päätetään tavallisimmin siinä oppilaitoksessa, josta haetaan opiskelupaikkaa. Päätöksenteko-
paikka kuitenkin vaihtelee, niin että se voi olla myös ministeriö tai muu valtion viranomai-
nen tai viranomaisen tehtävään valtuuttama taho. (Council of Europe 1997b, 10–11)

7.1. Kansainväliset sopimukset

Tutkintojen akateemista tunnustamista ohjataan pääasiassa kansainvälisten sopimusten ja
suositusten avulla. Vuonna 1953 tehtiin eurooppalainen yleissopimus korkeakouluun pää-
syyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta. Sopimuksen keskeisenä ajatuksena
on, että sen allekirjoittajavaltiot tunnustavat korkeakouluun pääsyä varten sellaisten toisen
sopimuksen allekirjoittajamaan alueella saatujen tutkintotodistusten vastaavuuden, jotka
oikeuttavat pääsyyn vastaaviin oppilaitoksiin siinä maassa, jossa tutkintotodistukset on
myönnetty (A 1255/1991 1. momentti). Sopimuksen mukaan korkeakouluun pääsy riippuu
kuitenkin opiskelupaikkojen määrästä. Esimerkiksi Saksassa, jossa kaikilla hakukriteerit
täyttävillä on oikeus saada korkeakoulupaikka, korostetaan sitä, ettei sopimus kuitenkaan
takaa ulkomaisen tutkinnon suorittaneelle suurempia oikeuksia kuin hänellä on omassa ko-
timaassaan. (Bmb+f 1996, 12–13)

Vuonna 1956 tehtiin eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen
vastaavuudesta ja vuonna 1959 eurooppalainen yleissopimus korkeakoulututkintojen aka-
teemisesta tunnustamisesta. Saksan kulttuuriministeriön vuonna 1996 esittämän arvion
mukaan näiden sopimuksien merkitys ei enää ole kovin suuri, mutta ne olivat aikoinaan
ensimmäinen askel opintosuoritusten kansainvälisen hyväksilukemisen kehittämisessä.
(Bmb+f 1996, 12–13) Vuonna 1979 tehtiin Unescon Euroopan alueen valtioiden korkea-
kouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvojen tunnustamista koskeva yleissopimus, ja vuonna
1990 tehtiin eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vas-
taavuudesta. Näissä neljässä sopimuksessa on sovittu tutkintojen akateemisen tunnustami-
sen yleisperiaatteista.
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Vuonna 1997 allekirjoitettu Euroopan alueen valtioiden korkea-asteen tutkintotodis-
tusten tunnustamista koskeva yleissopimus, josta käytetään nimeä Lissabonin sopimus,
korvaa edellä luetellut viisi eurooppalaista sopimusta. Sopimus tulee voimaan Euroopan
neuvostoon ja Unescon Euroopan alueeseen kuuluvissa maissa sitä mukaa kuin kukin maa
ratifioi sen.  Näin sopimuksen piiri on laaja. Vuonna 1997 Euroopan neuvostossa oli 40 jä-
senvaltiota ja Unescon Euroopan alueeseen kuului 49 valtiota, joista osa on Euroopan ulko-
puolisia kuten Yhdysvallat, Kanada ja Israel. (Council of Europe 1997a, 3–4) Yrityksistä
huolimatta Unesco ei ole onnistunut tekemään tutkintotodistusten tunnustamista koskevia
sopimuksiaan maailmanlaajuisiksi (Bmb+f 1996, 16).

Lissabonin sopimukseen liittyvän perustelumuistion mukaan uusi sopimus oli tarpeen,
koska korkeakoulututkintojen rakenteet olivat olennaisesti muuttuneet. Tärkeimmiksi 1950-
luvun jälkeen tapahtuneiksi muutoksiksi todetaan yliopistojen ulkopuolisen korkeakoulu-
sektorin synty, yksityisten korkea-asteen oppilaitosten määrän kasvu sekä opiskelijoiden
liikkuvuuden lisääntyminen. Liikkuvuuden lisääntymisen myötä on tullut tärkeäksi myös
erilaisten osaopintojen hyväksyminen. (Council of Europe 1997a, 2–3)

Yleisperiaatteena sopimuksessa on, että sopijavaltioissa annettuja tutkintotodistuksia
kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä toisen valtion tutkintotodistuksia syrjitä olipa kyseessä
korkeakouluopintojen aloittaminen, opintojakson hyväksyminen osaksi tutkintoa tai jatko-
opintoihin pääsy. Sopimuksessa pyritään määrittelemään tutkintojen akateemisen tunnus-
tamisen hyvät käytännöt: ”Tunnustamista koskevat päätökset tulee tehdä kohtuullisessa,
päätösvaltaisen viranomaisen etukäteen määrittelemässä ajassa, joka lasketaan alkavaksi
siitä, kun kaikki tapausta koskeva tieto on annettu. Mikäli tutkintoa ei tunnusteta, tunnus-
tamisen epäämisen syy on esitettävä, ja hakijalle on annettava tieto siitä, mihin toimenpi-
teisiin hän voi ryhtyä, jotta hänen tutkintonsa voitaisiin myöhemmin hyväksyä. Mikäli tun-
nustamispäätös on kielteinen tai mikäli päätöstä ei tehdä, hakijalla tulee olla mahdollisuus
valittaa siitä kohtuullisen ajan kuluessa.” (III. 5. artikla).

Lissabonin sopimus kattaa sekä korkeakouluopintoihin pääsyyn oikeuttavat tutkinnot
että korkeakoulussa suoritetut opinnot ja tutkinnot. Korkeakoulututkinnon arvioinnin perus-
periaatteena todetaan olevan sen, että sopimusvaltiossa annetun korkeakoulutodistuksen
haltijalla on oikeus saada anomuksesta asianomaisen tahon arvio korkeakoulututkinnos-
taan. Sopimusvaltioiden tulee varmistaa, että tutkintotodistusten arvioinnissa ja tunnusta-
misessa käytetyt menettelytavat ja kriteerit ovat avoimia, yhdenmukaisia ja luotettavia.
Vastuu riittävän tiedon toimittamisesta on kuitenkin hakijalla.

Sopimuksen mukaan korkeakouluopintoihin pääsyyn kelpoisuuden antava tutkintoto-
distus on päätösvaltaisen viranomaisen antama, sellaisen koulutusohjelman suorittamisen
todistava tutkinto- tai muu todistus, joka antaa haltijalleen oikeuden tulla huomioonotetuk-
si korkeakoulun opiskelijavalinnoissa. (Council of Europe 1997b, osa 1, määritelmät) So-
pimuspuoli voi kuitenkin kieltäytyä hyväksymästä toisen maan tutkintoa, jos maiden kor-
keakouluopintojen aloittamiseen oikeuttavien tutkintojen välillä on olennaisia eroja. Sopi-
muksessa luetellaan alueita, joilla tällaisia eroja voi esiintyä, mutta varoitetaan pitämästä
kaikkia mahdollisia eroja olennaisina (Council of Europe 1997b, 21).

Euroopassa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa noudatetaan kahta erilaista peruslähes-
tymistapaa. Korkeakouluun pääsy voi olla avoin, niin että sisään pääsevät kaikki, jotka täyt-
tävät tietyt yleisesti asetetut minimivaatimukset, tai pääsy voi olla valikoiva niin, että vain
tietty määrä hakijoista pääsee opiskelemaan. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa
kaikilla sellaisilla, jotka ovat suorittaneet tietyn valtakunnallisen, käytännössä meidän yliop-
pilastutkintoamme vastaavan tutkinnon tai siihen rinnastettavat opinnot, on oikeus saada
opiskelupaikka korkeakoulusta. Suomessa samoin kuin muissa Pohjoismaissa korkeakou-
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luun hakijoita karsitaan. Tämä periaatteellinen ero tuottaa ongelmia opiskelupaikoista
päättäville silloin, kun päätetään ulkomaisten hakijoiden oikeudesta päästä opiskelemaan.

Lissabonin sopimuksessa tehdään korkeakoulun opiskelijavalinnassa ero käsitteiden
pääsy (access) ja hyväksyminen (admission) välillä. Näillä käsitteillä kuvataan hakuproses-
sin eri vaiheita. Pääsy (access) on pätevien hakijoiden oikeus hakea korkeakouluihin ja tulla
huomioon otetuiksi niiden valinnoissa. Access on siis korkeakouluopintoihin pääsyn välttä-
mätön, mutta ei aina riittävä edellytys. Hyväksyminen (admission) on toimenpide tai järjes-
telmä, jolla pätevät hakijat saavat oikeuden opiskella tietyssä korkeakoulussa ja/tai tiettyä
koulutusohjelmaa. Admission tarkoittaa siis tosiasiallista opiskelupaikan saantia. (Council
of Europe 1997b, 8) Englanninkielisiä termejä käytettäessä käsitteiden ero on selvä, mutta
suomenkieliseen tekstiin ei ole löydetty sellaisia suomen kielen termejä, joissa tämä merki-
tysero näkyisi. Suomen valintajärjestelmää varten ei ole tarvinnut kehittää kahta eri käsitettä.

Lissabonin sopimuksen mukaan silloin, kun tiettyihin korkea-asteen koulutusohjelmiin
pääsylle on asetettu yleisten sisäänpääsyvaatimusten ohella myös erityisvaatimuksia, asian-
omaisen sopimusvaltion päätösvaltaiset viranomaiset voivat asettaa samanlaisia lisävaati-
muksia muissa sopimusvaltioissa myönnettyjen tutkintotodistusten haltijoille tai arvioida,
täyttävätkö toisissa sopimusvaltioissa tutkintotodistuksensa saaneiden hakijoiden tutkinto-
todistukset nämä vaatimukset (IV. 4. artikla).

Jos tutkintotodistuksen antaneessa valtiossa koulun päättötodistukset antavat kelpoisuu-
den korkea-asteen koulutukseen ainoastaan yhdessä sisäänpääsykokeen kanssa, sopimuk-
sen mukaan muut sopijavaltiot voivat asettaa koulutukseen pääsylle nämä samat ehdot tai
oman koulutusjärjestelmänsä puitteissa tarjota vaihtoehtoisen tavan täyttää nämä lisävaa-
timukset. Kukin valtio voi allekirjoitustilaisuudessa tai tallentaessaan ratifiointi-, hyväk-
symis- tai liittymisasiakirjan tai milloin tahansa sen jälkeen tiedottaa, että se käyttää hy-
väkseen tämän artiklan määräyksiä nimeten sopimusvaltiot, joihin se aikoo soveltaa tätä
artiklaa, sekä tähän johtaneet syyt (IV. 5 artikla).

Itävalta on asettanut pohjoismaisille korkeakouluun pyrkijöille ehtoja. Jos suomalainen
ylioppilas haluaa opiskelemaan Itävallan korkeakouluun, hänen on esitettävä todistus siitä,
että hän on jo saanut vastaavan opiskelupaikan suomalaisessa korkeakoulussa. Tämän vuoksi
Itävallan olisi syytä tiedottaa valintamenettelystään. Muutamat suomalaiset, joille tällainen
vaatimus on esitetty, ovat pyytäneet Opetushallitukselta lausuntoa suomalaisen ylioppilas-
todistuksen tuottamasta yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta.

Sopimuksessa velvoitetaan kukin sopimusvaltio huolehtimaan siitä, että sen koulutus-
järjestelmästä on saatavilla riittävää ja selvää tietoa (III 4. artikla). Sopimusvaltioiden pitää
tiedottaa omasta korkeakoulutuksen järjestelmästään, siinä suoritettavista tutkinnoista ja
maassa sovellettavista tutkintojen tunnustamisen käytännöistä. Tiedotusvelvoite on sekä
yksittäisillä korkea-asteen oppilaitoksilla että koulutuksesta vastaavilla viranomaisilla. Jo-
kaisessa maassa tulee olla kansallinen keskus, joka neuvoo ja välittää tietoa tutkintotodis-
tusten tunnustamista ja arviointia koskevissa asioissa ja edistää muiden sopimusvaltioiden
koulutusjärjestelmiä ja tutkintotodistuksia koskevan tiedon saatavuutta (IX. 2 artikla).

Jotkut maat ovat tehneet kahdenvälisiä tutkintotodistuksien tunnustamista koskevia so-
pimuksia. Suhtautuminen kahdenvälisten sopimusten tekoon on eri maissa erilainen. Esi-
merkiksi Itävalta on tehnyt useampien naapurimaidensa kanssa kahdenvälisiä sopimuksia.
Sellaisissa maissa, joissa kansallisen lainsäädännön mukaan ulkomaisten tutkintotodistus-
ten akateeminen tunnustaminen on kokonaan yksittäisten korkeakoulujen vastuulla, ei val-
tiolla katsota olevan mahdollisuutta tehdä sitovia sopimuksia. Tällaisia maita ovat esimer-
kiksi Englanti ja Yhdysvallat. Saksassa kahdenkeskisiin sopimuksiin suhtaudutaan varo-
vasti, koska korkeakoulut haluavat säilyttää oman päätäntävaltansa. Niitä on tehty, mutta
niissä on sovittu vain tietyistä yleisperiaatteista (Bmb+f 1996, 16–17).
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7.2. Tiedonvaihtoverkostot Naric ja Enic

Kun tehdään päätöksiä tutkintojen tunnustamisesta, on päätöksen teon perusedellytys luo-
tettavien tietojen saanti kulloinkin kyseessä olevasta tutkintotodistuksesta. Tällaisten tietojen
saantia parantamaan perustettiin vuonna 1984 silloisiin EY-maihin tietokeskuksia. Ne muo-
dostavat Naric-nimisen (European Community Network of National Academic Recognition
Information Centres) tiedotusverkoston, joka toimii nykyisin Sokrates-ohjelman osana. Jo-
kaisessa yhteisön jäsenmaassa on Naric-toimisto. Kansallisesti on päätetty, mihin organi-
saatioon se on kussakin maassa sijoitettu. Suomen Naric toimii Opetushallituksessa samas-
sa yksikössä, jossa tehdään tutkintojen tunnustamispäätökset.

Vaikka Naric-verkostossa vain välitetään tietoja, tekevät joidenkin maiden kansalliset
Naric-yksiköt myös omaa maataan koskevia sitovia akateemista tunnustamista koskevia
päätöksiä ja kehittävät yleislinjauksia ulkomaisten tutkintojen vastaavuuksista (Delacroix
1998, 75). Saksassa linjaukset koskevat yleisesti tiettyjä ulkomaisia tutkintoja. Norjassa ja
Ruotsissa Naric-yksiköt tekevät pyynnöstä arvioita ulkomailla opiskelleiden yksittäisten
henkilöiden opinnoista. Suomessa opiskelijavalinta kuuluu korkeakouluille, eikä Suomen
Naric-yksikkö anna akateemisen tunnustamisen tarkoituksiin suosituksia tutkintojen vas-
taavuuksista, mutta auttaa pyydettäessä korkeakouluja arvioimaan ulkomaisia tutkintoto-
distuksia.

Läheisessä yhteistyössä ja osin päällekkäisenäkin Naric-verkoston kanssa toimii vuonna
1994 yhdistetty Euroopan neuvoston ja Unescon Euroopan alueen vastaava Enic-verkosto
(European National Information Center). Päällekkäisyys tarkoittaa sitä, että EU-maiden
Naric-yksiköt ovat samalla myös Enic-verkoston yksikköjä (Council of Europe 1997b, 36).
Naric- ja Enic-yksiköt toimivat todennäköisesti myös Lissabonin sopimuksessa tarkoitet-
tuina tiedonvaihtokeskuksina.

7.3. European Credit Transfer -järjestelmä

Kansainvälistä yhteistoimintaa on EU:ssa pyritty edistämään vaihto-ohjelmien avulla. Ulko-
maisten opintojaksojen ei haluta pidentävän opiskeluaikaa, ja tätä varten on kehitetty jär-
jestelyjä, joilla autetaan ulkomaisten opintojen hyväksymistä osaksi omassa maassa suori-
tettavaa tutkintoa.

Opintosuoritusten hyväksymistä  helpottamaan tarkoitettu ECTS (European Credit
Transfer System) aloitettiin Erasmus-ohjelman yhteydessä järjestettynä kokeiluna vuosina
1988–95. Järjestelmää testattiin kuuden vuoden aikana viidellä eri opintoalalla. Osallistu-
via oppilaitoksia oli aluksi 145. Suomalaisia yliopistoja on ollut alusta lähtien mukana jär-
jestelmässä. (Nurmela 1999) Seuraavassa vaiheessa vuosina 1995–96 kokeilua laajennet-
tiin muille aloille ja myös yliopistojen ulkopuolisiin korkea-asteen oppilaitoksiin.Vuosina
1995–99 ECTS-järjestelmä on toiminut Sokrates-ohjelman yhteydessä. Järjestelmään osal-
listuvien oppilaitosten määrä on kasvanut, niin että ohjelmaan hakijoita oli vuosina 1998–
99 jo yli 1100 (University of Strathclyde 1997; European Commission DG 22 1999).

ECTS-järjestelmässä on haluttu luoda yhteisesti sovittu opintosuoritusten mittayksikkö,
credit. Tämä yksikkö on määritelty niin, että yhtä opiskelijan työvuotta vastaa 60 ECTS-
creditiä, vastaavasti puolen vuoden mittaista lukukautta vastaa 30 creditiä. ECTS-yksikkö
kuvaa opiskelijan tekemää työmäärää, eikä siinä erikseen katsota luentotuntien tai lähiope-
tuksen määrää. (European Commission DG 22 1999)
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Järjestelmän käyttöönotto on helpompaa niissä maissa, joissa yleinen opintosuoritusten
mittausjärjestelmä perustuu opiskelijan keskimääräiseen työmäärään. Suomessa samoin
kuin muissa Pohjoismaissa opiskelijan työmäärää mitataan opintoviikkoina. Yksi suoma-
lainen opintoviikko vastaa opiskelijan keskimääräistä 40 työtunnin työpanosta. Periaattees-
sa pohjoismainen opintoviikko voidaan muuntaa ECTS-creditiksi kertomalla se 1,5:llä. Näin
ECTS:n käyttäjän ohjekirjassa neuvotaan norjalaisten tutkintojen osalta tekemään (European
Commission DG XXII 1995). Vaikeuksia tuottaa kuitenkin se, että monissa maissa opiske-
lijan tosiasiallinen työmäärä on suurempi kuin laskennallinen opiskeluaika. (Blok 1996, 9,
18) Suomessa käytetään yleisesti kerrointa 1,5, mutta käytössä on myös muita kertoimia
(Nurmela 1999, 9).

Päätös ECTS-järjestelmään osallistumisesta tehdään oppilaitoksissa. ECTS-opiskelu-
ohjelma hyväksytään sekä opiskelijan kotiyliopistossa että vaihtoyliopistossa ennen opin-
tojen alkua. ECTS-järjestelmään osallistuvien oppilaitosten pitää vuosittain laatia ulkomai-
sille opiskelijoille tarkoitettu tietopaketti, jossa ne kuvaavat oppilaitoksessaan saatavilla
olevia kursseja. Kursseista kerrotaan sisältö, pääsyedellytykset, arviointitapa, kesto, ope-
tus- ja opiskelumenetelmät sekä opiskelun tuottamien ECTS-creditien määrä.

Ennen ulkomaisen opiskelujakson alkua opiskelija sekä lähettävä ja vastaanottava oppilai-
tos tekevät opiskelua koskevan opiskelusopimuksen. Näin opiskelijalla on varmuus siitä, että
hän saa palattuaan suorituksensa hyväksytyksi kotimaiseen tutkintoonsa. Lisäksi laaditaan
opintosuoritusten kuvaus (transcript of records), jossa kuvataan myös arvosanoja. ECTS-
järjestelmässä on oma arvosana-asteikkonsa, jonka soveltaminen omiin kansallisiin järjes-
telmiin tuottaa joskus vaikeuksia. Pohjoismaissa suositaan sellaista arviointia, jossa suori-
tukset arvioidaan pääasiassa asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos vaihtoon tulevan opiskelijan
omassa maassa on moniportainen arviointiasteikko, voidaan vaihto-opiskelijalle antaa lisäksi
sanallinen kuvaus opintomenestyksestä. (Blok 1996, 12)

ECTS-järjestelmä on osoittautunut hyödylliseksi, ja sen käyttö on korkeakouluissa laa-
jenemassa. Vuonna 1995 ilmestyneessä opetusalan valkoisessa kirjassa ehdotetaan, että
ECTS-järjestelmää vastaavia menettelyjä kehitettäisiin myös ammatilliseen koulutukseen.
Tavoitteena olisi saada aikaan sellainen koulutusmoduulien vastavuoroinen tunnustaminen,
että sen voisivat hyväksyä sekä koulutusta antavat laitokset että kulloinkin kyseessä oleva
elinkeinoelämän ala (Euroopan komissio 1995, 32–35). Sama ehdotus on myös vuonna
1996 valmistuneessa liikkuvuuden esteitä kartoittaneessa komission vihreässä kirjassa.

7.4. Tutkintotodistusten lisäosa, Diploma Supplement

Eri maissa annetut tutkintotodistukset sisältävät erilaisia tietoja. Tutkintotodistukset ym-
märretään omassa maassa, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia sellaisia tietoja, joita
tutkintojen vastaavuuden määrittelyssä ulkomailla tarvittaisiin. Tutkintotodistukseen on
tämän vuoksi katsottu tarvittavan kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite.

Euroopan unionin ministerineuvosto kehotti 6.5.1996 tekemissään päätelmissä komis-
siota tutkimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta ottaa käyttöön vapaa-
ehtoinen tutkintotodistusten hallinnollinen lisäosa, jonka tarkoituksena on helpottaa avoi-
muutta ja tutkintojen tunnustamista muissa valtioissa kuin niissä, joissa ne on myönnetty.
Unesco ja Euroopan neuvosto olivat jo aikaisemmin hyväksyneet yhden tällaisen lisäosan,
Diploma Supplementin mallin ja suositelleet sen käyttöönottoa. Tätä mallia haluttiin ke-
hittää edelleen. Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja Unescon CEPES-keskus perus-
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tivat työryhmän, joka sai vuonna 1998 valmiiksi uuden tutkintotodistuksen lisäosan mallin.
(Council of Europe, Unesco/Cepes 1998)

Lisäosassa kuvataan todistuksen saaneen henkilön suorittamien opintojen luonnetta, ta-
soa, taustaa, sisältöä ja asemaa. Siihen ei sisällytetä tutkintojen arvoon tai niiden vastaa-
vuuteen liittyviä toteamuksia eikä tunnustamista koskevia ehdotuksia. Lisäosa on alkupe-
räisen tutkintotodistuksen liitteenä. Se ei korvaa tutkintotodistusta. Lisäosan tarkoituksena
on antaa riittävät objektiiviset tiedot, joiden perusteella sitä lukeva voi itse arvioida kyseistä
tutkintoa sekä päätellä, onko se sopiva siihen tarkoitukseen, johon tutkinnon suorittanut
henkilö sitä haluaa käyttää. Tutkintotodistuksen lisäosan olemassaolo ei takaa sen antaneen
laitoksen asemaa, sen tutkintojen lainvoimaisuutta eikä sitä, että laitos kuuluu kansalliseen
korkeakoulujärjestelmään, vaan nämä tiedot on tarvittaessa tarkistettava muista lähteistä.

Kuvaan lisäosaa seuraavassa melko tarkasti, koska se luo pohjaa kehittämälleni tutkin-
tojen vertailumallille. Tutkintoa koskevat perustiedot ovat vertailumallissani ja lisäosassa
pitkälle samanlaiset.

Lisäosassa on kahdeksan osiota. Ohjeiden mukaan kaikki osiot on täytettävä. Jos jota-
kin kohtaa ei täytetä, on siihen annettava perustelut.

Ensimmäiseen osioon tulevat tutkinnon suorittanutta koskevat tiedot. Toisessa osiossa
ovat tutkintoa koskevat tiedot. Kohdassa 2.1 on tutkinnon nimi alkuperäisellä kielellä. Al-
kukielen käyttö on tärkeää, koska epätarkat käännökset voivat johtaa tutkintoa arvioivia
harhaan. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös, saako tutkinnon suorittaja tutkinnosta jonkin
kansallisesti hyväksytyn arvonimen, esimerkiksi Doctor tai Ingénieur, ja ilmoitetaan, onko
arvonimi suojattu lainsäädännössä. Kohdassa 2.2 ilmoitetaan tutkinnon pääasialliset opiske-
lualat. Kohdassa 2.3 ilmoitetaan tutkintotodistuksen myöntäneen laitoksen nimi ja asema
alkuperäisellä kielellä ja kohdassa 2.4 opintojen toteuttamisesta vastaavan laitoksen nimi ja
asema, jos opetuksen toteuttamisesta on vastannut eri laitos.

Edellä mainittujen laitosten asema voi olla esimerkiksi yksityinen/riippumaton, yksityi-
nen ja valtion hyväksymä, valtiollinen, muun tahon hyväksymä. Laitoksen yleinen määrite
kansallisessa koulutusluokituksessa, mikä myös kehotetaan ilmoittamaan, voi olla esimer-
kiksi University, Fachhochschule, Professional Body, Technical College tai Grande Ecole.
Kohtaan 2.5 tulevat opetus- tai kuulustelukielet.

Kolmannessa osiossa ovat tutkinnon tasoa koskevat tiedot. Kohdassa 3.1 ilmoitetaan
tutkinnon taso ja asema kansallisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä ja kerrotaan tut-
kinnon tasoa kuvaavista kansallisesti laadituista ja vahvistetuista tutkintoon liittyvistä indi-
kaattoreista. Kohdassa 3.2 ilmoitetaan opinto-ohjelman virallinen kesto viikkoina tai vuo-
sina sekä todellinen työmäärä. Tietoja annetaan myös muista merkittävistä osuuksista, esi-
merkiksi käytännön harjoittelusta. Työmäärä tulee ilmaista opiskelijalta vaadittavana ko-
konaistyömääränä. Kohdassa 3.3 selitetään pääsyvaatimukset: opinto-ohjelman pääsyvaa-
timuksien tai pääsyyn vaadittavien opintojaksojen luonne ja kesto, esimerkiksi Bachelor
Degree tai Baccalaureate.

Neljännessä osiossa ovat tutkinnon sisältöä ja saavutettuja tuloksia koskevat tiedot.
Kohdassa 4.1 kerrotaan opiskelutapa eli se, kuinka opinto-ohjelma suoritettiin, esimerkiksi
oliko opiskelu kokopäivätoimista, osa-aikaista, jaksottaista tai etäopiskelua. Kohdassa 4.2
ovat opinto-ohjelman vaatimukset. Tässä kohdassa annetaan yksityiskohtaiset tiedot tutkin-
non suorittamiseen tarvittavista vähimmäisvaatimuksista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
pakolliset opintosuoritukset tai käytännön osuudet ja tieto siitä, pitääkö eri osuudet suorittaa
samanaikaisesti sekä opinnäytteitä koskevat säännökset. Kohdassa 4.3 ovat opinto-ohjelman
yksityiskohdat (esim. moduulit, opintoviikot tai muut opintoyksiköt) sekä hankitut arvosa-
nat/opintosuoritukset. Mukaan liitetään virallinen opintosuoritusrekisteriote, jos sellainen
on saatavilla. Kohdassa 4.4 kuvataan arvostelujärjestelmä ja arvosanojen jakauma, jos sel-
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lainen on saatavilla. Annetaan tietoa siitä mikä on alin hyväksytty arvosana ja miten se mää-
räytyy. Ohjeissa mainitaan, että eri maiden arvostelujärjestelmien välillä on huomattavia
eroja. Arvosanaa, joka vastaa 70 %:a kokonaispistemäärästä, pidetään joidenkin maiden
korkeakouluissa erittäin hyvänä, kun taas joissakin maissa sitä pidetään keskinkertaisena
tai heikkona. Tähän lisäosan kohtaan on siis sisällytettävä tietoa kyseiseen tutkintoon liit-
tyvien arvosanojen käytöstä ja jakaumasta. Kohdassa 4.5 on tutkinnon yleinen luokitus al-
kuperäisellä kielellä. Jos mahdollista ilmoitetaan tutkinnon yleinen luokittelu tai yleisarvo-
sana, esim. First Class Honours Degree, Summa Cum Laude, Merit tai Avec Distinction.

Viidennessä osiossa ovat tutkinnon tarkoitusta koskevat tiedot. Kohdassa 5.1 selvite-
tään jatko-opintoihin pääsy. Ilmoitetaan, antaako tutkinto alkuperämaassa jatko-opintokel-
poisuuden akateemisiin tai ammatillisiin opintoihin. Ilmoitetaan myös, onko tutkinto loppu-
tutkinto vai välitutkinto. Kohdassa 5.2 ilmoitetaan, jos mahdollista, ammatillinen asema ja
annetaan tiedot tutkinnon suorittaneen oikeudesta harjoittaa ammattia tai tutkinnon suorit-
taneelle myönnetystä ammattiasemasta. Ilmoitetaan, onko tutkinnon haltijalla erityinen oi-
keus työhön tai ammatin harjoittamiseen, ja mikä toimivaltainen viranomainen antaa tämän
oikeuden. Ilmoitetaan, antaako tutkinto oikeuden harjoittaa säänneltyä ammattia.

Osiossa kuusi voidaan antaa sellaista lisätietoa, jota ei ole vielä annettu, mutta joka on
olennaista arvioitaessa tutkinnon luonnetta, tasoa ja käyttöä. Ilmoitetaan myös muut mah-
dolliset hyödylliset tietolähteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi korkeakoulun www-sivut,
tutkintotodistuksen myöntäneen laitoksen osasto, kansallinen tiedotuskeskus, korkeakou-
lututkintojen vastavuoroisen tunnustamisen kansalliset tiedotuskeskukset (Naric ja Enic).

Osiossa seitsemän lisäosa todistetaan oikeaksi. Tässä kohdassa ovat lisäosan päiväys,
lisäosan antaneen viranomaisen nimi ja allekirjoitus, kyseisen viranomaisen virallinen asema
tai tehtävä, laitoksen virallinen leima tai sinetti.

Kahdeksannessa osiossa ovat tiedot kansallisesta korkeakoulujärjestelmästä. Kansalli-
sen koulutusjärjestelmän kuvauksen tulee antaa taustaa tutkinnolle. Kuvauksessa seloste-
taan esimerkiksi pääsyvaatimukset, oppilaitostyypit ja tutkintojen rakenne. Nämä kuvauk-
set on tarkoitus laatia kussakin maassa keskitetysti. Koska kansalliset koulutusjärjestelmät
ja tutkintojen sisällöt muuttuvat jatkuvasti, on tärkeää, että lisäosassa kuvataan sitä kansal-
lista korkeakoulujärjestelmää, joka oli voimassa tutkinnon myöntämisen aikana.

Suomi on ollut tutkintotodistuksen kansainvälisen lisäosan käytössä edelläkävijämaa.
Suomessa korkeakoulujen on jo nykyisten tutkintoasetusten mukaan annettava pyynnöstä
henkilölle, joka on suorittanut korkeakoulussa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen
tai todistukseen liitettävä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, jossa anne-
taan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoi-
tetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestel-
mässä. Vastaava velvoite on asetettu myös ammattikorkeakouluille ja 1.1.1999 voimaan
tulleessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa myös ammatillista koulutusta anta-
ville. Opetushallitukseen tulleista kyselyistä päätellen ei lisäosan antamista ole kuitenkaan
vielä kaikissa korkeakouluissa järjestetty tai ainakaan sen saannin mahdollisuudesta ei ole
opiskelijoille tiedotettu.
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7.5. Akateemisessa tunnustamisessa käytettyjä vertailutapoja

Vaikka tutkintojen akateemista tunnustamista varten ei ole olemassa yleisiä sääntöjä, on
siitä kuitenkin saatu jo melko paljon kokemusta. Koska tutkintojen akateemista tunnusta-
mista alettiin kehittää aikaisemmin kuin ammatillista tunnustamista, on sen avuksi kehi-
tetty vertailumenetelmiä. Jacques Pertek on kuvannut teoksessaan General Recognition of
Diplomas and Free Movement of Professionals (1992) korkeakouluissa toteutettuja vertai-
lukäytäntöjä ja tehnyt niistä yhteenvedon. Vaikka kuvaus on joiltakin osin vanhentunut,
kertoo se kuitenkin siitä, miten monien erilaisten tekijöiden yhteisvaikutusta yliopistossa
akateemisen tunnustamisen päätöksiä tekevät joutuvat punnitsemaan.

Korkeammilla oppilaitoksilla on perinnäisesti suuri autonomia, ja vastaavuuden tulkin-
nat vaihtelevat käytännössä joidenkin yhtäläisyyksien hyväksymisestä aina täydelliseen
vastaavuuteen. Pertek toteaa, että täydellinen vastaavuus on kyseessä ainakin silloin, kun
opiskelija saa korkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti kaksoistutkinnon, sekä
oman maansa tutkinnon että toisen maan sopimusyliopiston tutkinnon.

Pertekin mukaan vertailussa on kolme päätapaa. Ensimmäinen ja melko yksinkertainen
tapa on vertailla koulutusajan pituutta. Vertaillaan sekä pohjakoulutukseksi vaaditun koulu-
tuksen pituutta että korkeakoulussa annettua koulutusta. Toinen ja vaikeampi tapa on ver-
tailla koulutuksen sisältöä ja laatua. Kolmas ja hänen mielestään paras tapa on näiden kah-
den yhdistelmä. Tällaisessa vertailussa tehdään ensin muodollinen arviointi. Katsotaan,
mihin kohtaan suoritettu tutkinto asettuu tulijan oman maan koulutusjärjestelmässä. Seu-
raavaksi arvioidaan toimintaa. Selvitetään, millaisia ammatinharjoittamisen oikeuksia tut-
kinto antaa ja arvioidaan koulutuksen laatua. Tämän laadun vertailun ja arvioinnin suorit-
tavat usein jotkut päteviksi todetut ammatilliset tai akateemiset arvioijat.

Yksilötason arviointi tehdään vertaamalla yksilön tutkintotodistuksia ja muuta koulu-
tuksesta kertovaa aineistoa. Siinä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•  Korkeakoulua edeltävän koulutuksen pituus, sisältö, laatu, arviointimenetelmät, opettajien pä-
tevyys, pääsyvaatimukset (päättökoe ja korkeakoulun pääsykoe), tutkinnon taso ja sisältö, tut-
kinto verrattuna muihin vastaaviin kansallisiin tai kansainvälisiin tutkintoihin, muodolliset ja
tosiasialliset jatko-opiskelumahdollisuudet.

•  Korkeakoulun aloitustaso: riittääkö toisen asteen päättötutkinto vai onko lisävaatimuksia? Mikä
on lisävaatimusten taso? Mitä tavallisuudesta poikkeavia sisäänpääsyväyliä on ja mikä on nii-
den suhde tavanomaisiin?

•  Korkeakoulun opiskeluohjelma: oppilaitostyyppi, vertailu muihin saman maan oppilaitoksiin,
opetushenkilöstön pätevyys, opetussuunnitelman tyyppi, käytetty didaktiikka, opiskelun kesto
vuosina, opiskeluvuoden muodostumistapa, opintojen tiukkuus, opintojen ja työkokemuksen
hyväksilukeminen, luento-opetuksen ja kotityön suhde, tarkka analyysi opintojen sisällöstä ja
saavutetusta tasosta, tutkinnon taso verrattuna opintojen kestoon, päättötyön luonne ja taso.
Mitkä tutkinto-ohjelmat ja tutkinnot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavia? Kuinka
kansallisissa järjestelmissä esiintyviä puutteita korjataan?

Pertek toteaa, että edellä kuvatut vertailevat arviot on syytä antaa tähän erikoisesti koulu-
tettujen henkilöiden tehtäväksi. EU:n tasolla tehtävä sopii hänen mielestään Naric-yksiköille
(Pertek 1992, 96–97). Tässä Pertek on kuitenkin käsitykseni mukaan osittain väärässä. Eu-
roopan unionissa tutkintojen tunnustamisen lähtökohtana on keskinäinen luottamus, eikä
Naric-verkosto voi ottaa kantaa siihen, millainen on opetuksen yleinen laatu toisissa yhtei-
sön jäsenmaissa. Naric-verkosto välittää korkea-asteen oppilaitosten päätöksenteon tueksi
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vain todennettavissa olevia yleispäteviä tietoja. Se ei myöskään pysty tekemään yksityis-
kohtaisia opetuksen sisältövertailuja.

Yksittäisten kurssien sisällön vertailu on mielestäni syytä jättää sen tiedekunnan tai
vastaavan vastuulle, johon hakija pyrkii opiskelemaan. Sillä on tähän työhön parhaat edel-
lytykset, koska vertailun tarkoituksena on arvioida hakijan opiskeluvalmiuksia juuri kysei-
sessä koulutusohjelmassa.

7.6. Tutkintojen akateemisen ja ammatillisen tunnustamisen
vertailua

Tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta annetut suositukset ja yleissopimukset kattavat
suuren osan Euroopan neuvoston ja Unescon Euroopan alueen maista. Ammatillisesta tun-
nustamisesta ei ole EU/ETA-aluetta laajempia kansainvälisiä sopimuksia.

EU:ssa tutkintojen akateemisen ja ammatillisen tunnustamisen pohja on erilainen, mutta
kumpaankin kuitenkin sisältyy samat kolme yksilöjä eli jäsenvaltioiden kansalaisia koskevaa
oikeutta: kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kieltäminen, vapaa maahantulo ja vapaus opis-
kella maassa. Ammatillisessa tunnustamisessa käytetään välineenä pääasiassa lainsäädäntöä.
Akateeminen tunnustaminen puolestaan on suositusluonteista. (COM(94) 0596-C4-0123/95)

Tutkintojen akateemisessa tunnustamisessa on komission mielestä syytä vertailla suo-
ritettuja kursseja. Sen sijaan ammatillisessa tunnustamisessa tällaisesta vertailusta varoite-
taan. (KOM(96) 46 lopullinen, 26)

Tutkintojen ammatillisen ja akateemisen tunnustamisen poliittiset tavoitteet ovat erilai-
set. Edellinen perustuu pyrkimykseen luoda yhteismarkkinat ja tarjota ihmisille paremmat
mahdollisuudet työskennellä ammatissa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Lopputavoitteena on
saada aikaan enemmän vaurautta kuin saadaan suljetuilla markkinoilla. Jälkimmäinen puo-
lestaan pyrkii tuomaan kaikkien jäsenmaiden koulutukseen eurooppalaisen ulottuvuuden ja
näin parantamaan yleisesti koulutuksen laatua yhteisön alueella. Näiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarvitaan komission käsityksen mukaan eri menetelmiä. Tutkintojen akatee-
minen tunnustaminen ei ole yksilöä koskeva oikeus, joka voitaisiin johtaa perustamissopi-
muksesta, vaan pikemminkin vapaaehtoisen sopimisen tulos. (COM(94) 0596-C4-0123/95)

Tiukka rajankäynti tutkintojen akateemisen ja ammatillisen tunnustamisen välillä on
vaikeaa jo sen vuoksi, että sama henkilö saattaa tarvita molempia. Hän ehkä haluaa elämän-
sä jossakin vaiheessa jatkaa opintojaan toisessa maassa, ja toisessa vaiheessa hän haluaa
käyttää tutkintoaan päästäkseen ammattityöhön. Sekä akateemisen että ammatillisen tun-
nustamisen avulla pyritään poistamaan liikkuvuuden esteitä. Yhteisenä perustana on myös
komission mukaan tarve antaa yhdestä jäsenmaasta tulevalle tutkinnon suorittaneelle sa-
manlaiset mahdollisuudet toimia toisessa jäsenmaassa, kuin hänellä on siinä maassa, jossa
hän on tutkinnon suorittanut. (COM(94) 0596-C4-0123/95)

Euroopan yhteisön tuomioistuin ei ole hyväksynyt tulkintaa, jonka mukaan tunnustami-
set olisivat kokonaan erillisiä. Ns. Thieryn tapausta ratkaistessaan se 28.4.1977 antamassaan
päätöksessä totesi, että ”on kansallisten viranomaisten tehtävä arvioida, onko olemassa tosi-
seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa yliopiston virkamiesten tekemän tunnustamisen
olevan sen akateemisten vaikutusten lisäksi pätevä osoitus ammattipätevyydestä” ja ”tosiasia,
että kansallinen lainsäädäntö tuottaa vastaavuuksien tunnustamisia (recognition of equivalen-
ce) vain korkeakoulujen tarpeisiin, ei sinänsä oikeuta kieltäytymään hyväksymästä sellaista
vastaavuuden tunnustamista todisteeksi ammatillisesta pätevyydestä”. (Thiery v. Conseil
de l‘Orde des Avocats a la Cour d‘appel de Paris. Case 71/76)
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8. EU:N TUTKINTOJEN TUNNUSTAMISJÄRJESTELMÄT

8.1. Peruslähtökohdat

Tutkintojen ammatillinen tunnustaminen koskee EU:ssa henkilöitä, jotka ovat täysin päteviä
ammatinharjoittajia lähtömaassaan. Jos ammatinharjoittamiselle on omassa maassa tietyn
koulutuksen lisäksi asetettu myös muita vaatimuksia, esimerkiksi harjoittelu tai muu vas-
taava, vaaditaan tutkintonsa tunnustamista hakevalta, että hän täyttää myös kaikki nämä
lähtömaassa pätevälle henkilölle asetetut vaatimukset.

Tutkintojen tunnustamisjärjestelmien perusajatus on, että EU/ETA-valtion kansalaisen
jossakin toisessa EU/ETA-valtiossa saavuttama ammattipätevyys tunnustetaan koko alueella,
jos hakijan saama koulutus tai hänen suorittamansa harjoittelu täyttää tutkintojen tunnustamis-
ta säätelevissä direktiiveissä määritellyt vaatimukset (VADEMECUM 1994, 15). Henkilö,
joka on oikeutettu harjoittamaan ammattia jäsenvaltiossa, josta hän on peräisin, on oikeu-
tettu saamaan tutkintotodistuksensa tunnustetuksi ryhtyessään harjoittamaan samaa ammattia
vastaanottavassa jäsenmaassa. Eri maiden ammattirakenteet ovat erilaisia, ja käytännössä
voi olla vaikea tulkita, milloin kyseessä on sama ammatti.

8.2. Tutkintojen tunnustamisdirektiivit

8.2.1. Siirtymätoimenpidedirektiivit

Kun työvoiman liikkuvuuden esteitä alettiin Euroopan yhteisössä purkaa, annettiin aluksi
joukko ammattien harjoittamista säänteleviä direktiivejä. Niiden mukaan eräillä kaupan,
teollisuuden ja palvelun aloilla on hyväksyttävä ammattitaidon osoitukseksi se, että toisen
yhteisön jäsenmaan kansalainen on harjoittanut määrätyn ajan vastaavaa ammattia toisessa
jäsenmaassa. Tällaista hyväksyntää tarvittiin silloin, kun vastaanottava maa sääntelee ky-
seessä olevan ammatin harjoittamista.

Alun perin kyseiset direktiivit oli tarkoitettu vain perustamisvaiheeseen ylimenokauden
ajaksi. Sen vuoksi niistä käytetään nimitystä siirtymätoimenpidedirektiivit. Niitä oli kah-
denlaisia. Toisten tarkoituksena oli poistaa kansalaisuuteen perustuva syrjintä ja toisten
tarkoituksena oli tunnustaa, että tietyn pituinen ja tietyn tasoinen työkokemus tai koulutus
ja työkokemus yhdessä antavat kelpoisuuden vastaanottavan maan ammattitehtäviin siitä
riippumatta, mitä koulutusvaatimuksia vastaanottavassa maassa näihin on asetettu. Kansal-
lisuuteen perustuvaa syrjintää koskevat direktiivit ovat vanhentuneet sen vuoksi, että pe-
rustamissopimus turvaa nykyisin kaikille siirtymäajan jälkeen samat oikeudet. Pisimpään
voimassa pysyneet siirtymätoimenpidedirektiivit koskivat tukkukauppaa ja välittäjien toi-
mintaa kaupassa, teollisuudessa ja pienteollisuudessa, itsenäisiä yrittäjiä teollisuudessa ja
pienteollisuudessa, itsenäisiä yrittäjiä vähittäiskaupassa, ravitsemus- ja majoitusliikkeitä
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hoitavia itsenäisiä yrittäjiä, elintarvike- ja juomateollisuuden itsenäisiä yrittäjiä, hiilikaupan
itsenäisiä yrittäjiä, hiilitukkukaupan itsenäisiä yrittäjiä, muiden palvelujen tarjoajia, liikku-
van kaupan palvelujen tuottajia, kampaamopalvelujen tarjoajia, vakuutusasiamiehiä ja kau-
panvälittäjiä ja kuljetusten ja matkatoimistopalvelujen oheistoimintojen tarjoajia.

Tyypillisen siirtymätoimenpidedirektiivin, esimerkiksi kampaamopalveluja koskevan
direktiivin 82/489/ETY, mukaan ammattipätevyys oli tunnustettava, jos henkilö oli toimi-
nut toisessa EU-maassa vähintään kuusi vuotta keskeytyksettä alan yrityksen johtajana tai
itsenäisenä yrittäjänä. Jos hakijalla oli kansallisesti hyväksytty tutkintotodistus vähintään
kolmivuotisesta ammattikoulutuksesta, riitti kolmen vuoden kokemus yrityksen johtajana
tai yrittäjänä.

Siirtymätoimenpidedirektiivit korvattiin 7.6.1999 uudella direktiivillä 1999/42/EY tut-
kintotodistusten tunnustamisjärjestelmän perustamisesta vapauttamisdirektiivien ja siirty-
mätoimenpiteistä annettujen direktiivien soveltamisalaan kuuluvan ammatillisen toiminnan
osalta sekä tutkintotodistusten yleisen tunnustamisjärjestelmän täydentämisestä.

Uudessa direktiivissä säilytettiin siirtymätoimenpidedirektiivien periaate ammattikoke-
muksen hyväksymisestä, mutta uutena tuli mukaan periaate, ettei hakemusta saa hylätä, jos
henkilöllä on alalle koulutus. Direktiivin liitteessä luetellaan toiminnat, joita direktiivi kos-
kee. Uusi direktiivi kattaa pääosin aikaisempien siirtymätoimenpidedirektiivien toiminnat,
ja myös ammatinharjoittamisen tunnustamisen periaatteet säilyivät uudessa direktiivissä
pääosin samanlaisina. Periaatteena on, että jos direktiivin liitteessä mainitun toiminnan
harjoittaminen edellyttää yleisiä kaupallisia tai ammatillisia kykyjä, on kyseisen jäsenvaltion
hyväksyttävä riittäväksi todisteeksi näistä tiedoista ja kyvyistä kyseisen toiminnan tosiasialli-
nen harjoittaminen toisessa jäsenmaassa. (1999/42/EY, 4. artikla)

8.2.2. Erityisdirektiivit ja muut alakohtaiset direktiivit

Erityisdirektiivit koskevat seitsemää ammattia tai ammattialaa: lääkäreitä ( 77/362/ETY ja
75/363/ETY), sairaanhoitajia (77/452/ETY ja 77/453/ETY), hammaslääkäreitä (78/686/ETY
ja 78/687/ETY), eläinlääkäreitä (78/1026/ETY ja 78/1027/ETY), kätilöitä (80/154/ETY ja
80/155/ETY), proviisoreja (85/432/ETY ja 85/433/ETY) ja arkkitehtuurin alaa (85/384/ETY,
muutettu 85/614/ETY). Erityisdirektiivejä on moneen kertaan muutettu ja täydennetty, mutta
ne ovat edelleen voimassa. Erityisdirektiiveissä säädetään tutkintojen vastavuoroisesta tun-
nustamisesta, määritellään maan kielellä tutkinnon nimi ja tutkintotodistus sekä muissa
paitsi arkkitehteja koskevassa direktiivissä määritellään koulutuksen vähimmäisvaatimuk-
set. Vähimmäisvaatimukset koskevat koulutuksen tavoitteita, pohjakoulutusta, koulutus-
pituutta, harjoittelua ja koulutukseen kuuluvia aineita. Nämä koulutukset, joista on säädetty
erityisdirektiiveillä, on tunnustettava toisessa jäsenmaassa lisävaatimuksitta. Euroopan
unioniin liittyneissä uusissa jäsenmaissa, esimerkiksi Suomessa, jouduttiin erityisdirektii-
veihin kuuluviin ammatteihin johtavan koulutuksen opetussuunnitelmia joissakin kohdin
muuttamaan, jotta koulutus täyttäisi direktiivien vaatimukset. Lainsäädäntöön tehtiin eri-
tyisdirektiivien edellyttämät muutokset silloin, kun Suomi liittyi vuonna 1994 ETAan.

Vielä senkin jälkeen, kun on otettu käyttöön tutkintojen tunnustamisen yleinen järjes-
telmä (ks. kohta 8.2.3.), on erikoisaloille annettu erityisestä syystä muutamia alakohtaisia
direktiivejä. Merenkulkualan koulutusvaatimuksista annettiin vuonna 1994 oma direktii-
vinsä (94/58/ETY). Sen mukaan myös merenkulun tutkintojen tunnustamisessa noudate-
taan tutkintojen tunnustamisen yleisen järjestelmän direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY
mukaisia menettelyjä. Merenkulkualan edustajat kuitenkin katsoivat, että merenkulun tur-
vallisuus ja myös kansainväliset sopimukset vaativat koulutuksen yleisten minimivaatimus-
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ten määrittelyä, jota ei yleisdirektiiveissä ole. Merenkulun ammatit ovat yleensä säänneltyjä,
ja niissä työskentelevillä on oltava voimassa oleva pätevyyskirja. Vaikka komission virka-
miehet pelkäsivät koulutusvaatimusten määrittelyn olevan paluuta vanhaan sektoraaliseen
lähestymistapaan, he katsoivat kuitenkin, että tuhoisien onnettomuuksien vaara tekee tällai-
sen erikoissääntelyn merenkulkualalla perustelluksi. (Schneider 1995, 101)

Kuljetusalalla tietyt ammatit eivät kuulu tutkintotodistusten yleisen järjestelmän piiriin,
vaan niitä säännellään omilla direktiiveillä. Tämä perustuu yhteisön perustamissopimuksen
liikennepolitiikkaa koskeviin artikloihin 75 ja 84. Siviili-ilmailun lentäjien tarvitsemia lupia
säännellään direktiivillä 91/670/ETY. Maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja
henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten ja muiden muo-
dollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimen-
piteistä näiden liikkeenharjoittajien sijoittumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämi-
seksi on vuonna 1996 annettu erityinen direktiivi 96/26/EY. Sitä muutettiin vielä kaksi
vuotta myöhemmin joiltakin osin direktiivillä 98/76/EY. Direktiivin liitteenä on luettelo
aiheista, jotka jäsenvaltioiden on otettava ammatillisen pätevyyden toteamisessa huomioon.
Liitteessä todetaan, että maanteiden liikkeenharjoittajiksi hakijoilta vaaditaan näistä aihe-
piireistä liikennettä harjoittavan yrityksen johtamisessa tarvittava tietojen taso ja käytännön
valmiudet. Luettelossa on maanteiden tavara- ja henkilöliikennettä koskevat siviilioikeu-
den, kauppaoikeuden, sosiaalioikeuden ja vero-oikeuden sekä yrityksen johtamisessa tar-
vittavat sisältökohdat, tekniset standardit ja liikenneturvallisuusasiat. Jäsenvaltiot järjestä-
vät pakollisen kirjallisen kokeen, jonka laatimisesta annetaan melko yksityiskohtaiset oh-
jeet. Halutessaan jäsenvaltio voi järjestää myös suullisen kokeen. Tietojen vähimmäistaso
ei saa olla alle EY:n päätöksen 85/368/ETY luokituksen tasoa 3. Kokeen hyväksytyn suorit-
tamisen jälkeen annetaan virallinen todistus ammatillisesta pätevyydestä maanteiden kan-
sallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen ja/tai henkilöliikenteen tehtäviin.

Myös asianajajille on tutkintojen tunnustamisen yleisen järjestelmän olemassaolosta
huolimatta haluttu säätää uusi erityisdirektiivi. Vanha asianajajadirektiivi oli annettu vuon-
na 1977. Myös lakiammatit tulivat vuonna 1989 tutkintotodistusten tunnustamisen yleisen
järjestelmän direktiivin 89/48/ETY piiriin. Tutkintojen tunnustamisen yleisessä järjestel-
mässä jäsenmaiden välisiä koulutuksen eroja voitiin kompensoida asettamalla lisävaati-
muksia, joista vaihtoehtoina olivat soveltuvuuskoe tai sopeutumisaika. Käytännössä so-
veltuvuuskoe osoittautui kuitenkin huomattavaksi liikkuvuuden esteeksi (KOM(96) 46 lo-
pullinen, 15–16). Komission pääosasto XV:n varajohtaja J. M. Visee kertoi Recognition of
Diplomas -seminaarissa Brysselissä 4.12.1998 pitämässään luennossa, että monet toiseen
EU-maahan työhön pyrkivät, jotka olivat saaneet tulomaan asianajajaliittoa vastaavalta
ammatilliselta elimeltä kielteisen päätöksen, ovat valittaneet Euroopan yhteisön tuomiois-
tuimeen ja saaneet sitä kautta luvan toimia asianajajana. Koska yleisdirektiivi ei käytän-
nössä tämän ammattiryhmän kohdalla toiminut riittävän hyvin, katsottiin tarpeelliseksi an-
taa uusi asianajajia koskeva erityisdirektiivi (98/5/EY). Direktiivin voimaantuloon on kah-
den vuoden määräaika.

Uudessa asianajajadirektiivissä on aikaisempaan käytäntöön verrattuna olennainen
muutos se, että sellaisen henkilön, joka on jossakin jäsenmaassa pätevä asianajaja ja on
työskennellyt toisessa jäsenmaassa kolme vuotta harjoittaen kyseisen maan lainsäädännön
mukaisesti asianajajan ammattia, ei tarvitse suorittaa soveltuvuuskoetta. Hänelle voidaan
järjestää haastattelu, joka on vähemmän vaativa kuin soveltuvuuskoe. Sitä edeltävän kol-
men vuoden aikana hän voi työskennellä käyttäen omaa ammattinimikettään. Tänä aikana
hän saa tulomaassa hoitaa vain sellaisia tehtäviä, joita tulomaan omat asianajajat hoitavat,
ja hänen tulee noudattaa kyseisen maan lakeja. Direktiiviä sovelletaan vain sellaisiin, jotka
ovat omassa maassaan asianajajaliittoa vastaavan liiton jäseniä.
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8.2.3. Tutkintotodistusten tunnustamisen yleinen järjestelmä

Erityisdirektiivien lisäksi on olemassa yleinen tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmä.
Sen piiriin kuuluvat periaatteessa sellaiset tutkinnot, joista ei ole annettu erityisdirektiivejä
tai muita direktiivejä. On kuitenkin muistettava, että tutkintojen tunnustamista säätelevät
direktiivit koskevat vain säänneltyjä ammatteja, ja sääntelemättömiin ammatteihin johtavat
tutkinnot jäävät direktiivien vaikutuspiirin ulkopuolelle.

Yleinen tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmä muodostuu useista direktiiveistä.
Niistä ensimmäisenä säädettiin neuvoston direktiivi vähintään kolmivuotisesta korkeam-
masta ammatillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamisesta (89/48/
ETY). Sitä täydentämään säädettiin direktiivi ammatillisen koulutuksen tunnustamista kos-
kevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (92/51/ETY). Tämän direktiivin liitteitä on vielä täy-
dennetty kolmella uudella direktiivillä, direktiiveillä 94/38/EY, 95/43/EY ja 97/38/EY.

Direktiivi 89/48/ETY

Direktiivissä 89/48/ETY on tutkintotodistusten tunnustamisen kriteerinä koulutuksen pi-
tuus ja sen järjestäneen oppilaitoksen asema koulutusjärjestelmässä sekä joissakin tapauk-
sissa harjoittelu. Jotta saisi tutkintonsa tunnustettua tämän direktiivin mukaan, henkilöllä
täytyy olla todistus siitä, että hän on suorittanut vähintään kolmivuotisen keskiasteen jäl-
keisen koulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa tai muussa samantasoisessa oppilaitok-
sessa ja tarvittaessa todistus siitä, että hän on suorittanut keskiasteen jälkeisten opintojen
lisäksi vaadittavan harjoittelun. Jos eri maiden koulutusten välillä on suuria eroja, vastaan-
ottajavaltiolla on oikeus vaatia pätevyyden täydentämistä. Muuttajia pyydetään usein toi-
mittamaan tunnustamispäätöstä varten tietoja koulutuksestaan. Komission mukaan se ei
kuitenkaan saa johtaa opetusohjelmien yksityiskohtaiseen vertailuun, niin kuin toisinaan
tapahtuu akateemisessa vertailussa. (KOM(96) 46 lopullinen, 26)

Jäsenvaltio määrittelee, säänteleekö se jotakin ammattitoimintaa. Se määrittelee omassa
maassaan lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä, että tietyn ammatin harjoittajalta
vaaditaan tiettyä ammattipätevyyttä. Siinä tapauksessa, että kyseistä ammattitoimintaa
säännellään, kyseessä oleva maa määrittelee myös vaadittavan koulutuksen tason, raken-
teen ja sisällön. Tutkintotodistusten tunnustamisen yleinen järjestelmä takaa kuitenkin mah-
dollisuuden liikkuvuuteen. Se velvoittaa jäsenvaltioita tutkimaan tunnustamispyynnöt ja
luo tunnustamiselle yhteisesti sovitut periaatteet (KOM(96) 46 lopullinen, 3).

Vaikka tutkintojen tunnustamiselle on määritelty pelisäännöt direktiiveissä, yhteisön
kansalaisilla on periaatteessa niistä riippumattakin oikeus saada tutkintonsa tunnustettua.
Tämä on vahvistettu siinä yhteydessä, kun yhteisön tuomioistuin antoi ensimmäisen tuo-
mion yleisen tutkintojen tunnustamisdirektiivin 89/48/ETY antamisen jälkeen mutta ennen
sen voimaantuloa tapauksesta C-340/89 ”Vlassopoulou” annetussa päätöksessä. Siinä todet-
tiin, että ”yhteisön perustamissopimuksen 52. artiklaa on tulkittava siten, että sen jäsenval-
tion kansallisten viranomaisten, johon yhteisön kansalainen, jolla on oikeus harjoittaa ky-
seistä ammattia siinä jäsenvaltiossa, josta hän on peräisin, jättää säännellyn ammatin har-
joittamista koskevan hakemuksen, on tutkittava missä määrin kyseisen henkilön kotival-
tiossaan hankkimat tiedot ja pätevyys vastaavat vastaanottajamaan sääntöjen edellyttämiä.
Jos tutkintotodistukset vastaavat toisiaan vain osittain, kansallisilla viranomaisilla on oikeus
vaatia henkilöä todistamaan, että hän on hankkinut puuttuneet tiedot ja pätevyyden”. Komis-
sio katsoo, että direktiiviä on tulkittava tämän tuomion valossa. (KOM(96) 46 lopullinen, 4)
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Direktiivin 89/48/ETY mukaan tunnustettavista koulutuksista annettavasta todistuksesta
käytetään nimitystä tutkintotodistus, englanniksi diploma. Alemman tason oppilaitoksien
antamista todistuksista, jotka eivät kuulu tämän direktiivin piiriin, käytetään nimitystä to-
distus, englanniksi certificate. Direktiivin suomenkielisessä versiossa käytetään sen voi-
maantuloaikana käytössä ollutta termiä keskiaste, jonka tilalla on nykyisin toinen aste.
Muuttaja saa oikeuden käyttää vastaanottavan maan ammattinimikettä (7. artiklan 1. koh-
ta), mutta jatkaa oman akateemisen oppiarvonsa käyttöä (7. artiklan 2. kohta).

Direktiivi koskee sekä yliopistossa että muissa korkea-asteen oppilaitoksissa suoritettuja
tutkintoja. Direktiiviä valmisteltaessa luonnoksissa puhuttiin vain korkeakoulututkinnoista,
mutta käytiin keskustelua siitä, pitäisikö direktiivin piiriin sisällyttää Fachhochschule-
tutkinnot, opettajatutkinnot ja tietyt sellaiset lakiammatit, joihin ei kaikissa jäsenmaissa
vaadita yliopistotutkintoa. Pääasiassa Saksan neuvottelijoiden vaikutuksesta tekstiin tehtiin
muutos, joka toi muutkin korkea-asteen koulutukset direktiivin piiriin. Saksalaiset pitivät
tärkeänä saada Fachhochschule-oppilaitokset direktiivin piiriin. Pohjakoulutusvaatimusten
määrittelyksi tuli muotoilu keskiasteen jälkeisen eli vaatimusta nimenomaan yleissivistä-
vän keskiasteen koulutuksen tai ylioppilastutkinnon suorittamisesta ei direktiivissä ole.
(Schneider 1995, 164)

Kukin jäsenvaltio määrittelee itse, mitkä sen oppilaitoksista ovat korkea-asteen oppilai-
toksia. Jäsenvaltiolla ei ole komission tulkinnan mukaan oikeutta kieltäytyä tunnustamasta
esimerkiksi toisesta jäsenvaltiosta tulevien opettajien tutkintotodistuksia sillä perusteella,
että nämä ovat suorittaneet harjoittelunsa muussa korkea-asteen oppilaitoksessa kuin yli-
opistossa, vaikka vastaanottajavaltiossa vaaditaan opettajilta yliopistokoulutusta ja -harjoit-
telua (KOM(96) 46 lopullinen, 9).

Direktiivin 1. artiklan kohdan a) toisessa alakohdassa säädetään niin sanotusta vaihtoeh-
toisesta tiestä. Siinä tutkintotodistukseen rinnastetaan jäsenvaltiossa saatu pätevyys, jonka jä-
senvaltion toimivaltainen viranomainen on tunnustanut edellä mainittua tutkintotodistusta
vastaavan tasoiseksi ja joka antaa haltijalleen samat oikeudet harjoittaa säänneltyä ammat-
tia. Tämä säännös otettiin mukaan sellaisia henkilöitä varten, jotka eivät ole suorittaneet
kolmen vuoden korkean asteen koulutusta, mutta joilla on samat ammatilliset oikeudet an-
tava pätevyys. Tällaisia pätevyyksiä voi saada pääasiassa Englannissa ja Irlannissa toimilu-
paelinten ja muiden myöntämänä, mutta se on mahdollista myös muualla, ja tällaisen päte-
vyyden hankkiminen on mahdollista rinnan tavanomaisen tutkintotien kanssa. (KOM(96)
46 lopullinen, 10)

Direktiivin johdanto-osassa sanotaan, että jokaisen vastaanottavan jäsenvaltion, jossa
ammatti on säännelty, on otettava huomioon toisessa jäsenvaltiossa hankittu kelpoisuus ja
määriteltävä, vastaako se kyseisen jäsenvaltion kelpoisuutta. Jos se ei kaikilta osin vastaa,
voidaan hakijalle määrätä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe. Jos sekä tulo- että lähtömaa
sääntelevät kyseistä ammattia, tehdään päätös suoraan todistusten perusteella. Jos lähtömaa,
jossa tutkinto on suoritettu, ei sääntele koulutusta, mutta vastaanottava maa sääntelee, tuli-
jalla pitää pääsääntöisesti olla tutkintotodistusten lisäksi vielä kahden vuoden työkokemus.

Kelpoisuuden saamiseksi virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on jokin
tietty tutkinto, hakijalta voidaan vaatia, että hänellä on asianomaisen alan ammattikoke-
musta, jos hänen saamansa koulutus on vähintään vuoden lyhyempi kuin kohdemaassa
vaadittava koulutus. Ammattikokemusta voidaan vaatia enintään neljä vuotta. Jos kohde-
maassa vaadittavan koulutuksen ja hakijan koulutuksen välillä on olennaisia eroja ja niillä
on oleellista vaikutusta ammatin harjoittamiseen, voidaan hakijalta vaatia enintään kolmi-
vuotista sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskokeen suorittamista. Jos hakija on suorittanut alle
kolmivuotisen korkeakoulututkinnon tai vastaavan, voidaan hakijalta aina vaatia kelpoi-
suuskokeen suorittamista tai sopeutumisaikaa. Ammattikokemusta ja sopeutumisaikaa ei
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voida kuitenkaan määrätä samanaikaisesti. Hakija saa pääsääntöisesti itse valita sopeutumis-
ajan ja soveltuvuuskokeen väliltä (VADEMECUM 1994, 36). Komission mielestä sekä
kelpoisuuskokeen että sopeutumisajan tarkoituksena on arvioida muuttajan kykyä sopeutua
uuteen ympäristöön. Kelpoisuuskokeen aiheet on otettava toimivaltaisen viranomaisen laati-
masta luettelosta, jossa on mainittu hakijan tutkintotodistuksesta puuttuvat aiheet (KOM(96)
46 lopullinen, 14).

Kussakin maassa toimivaltainen viranomainen määrittelee yksityiskohtaiset sopeutu-
misaikaa koskevat säännöt. Ne vaihtelevat maittain. Sopeutumisaikaa ovat käyttäneet ter-
veydenhoitoalalla työskentelevät, kuten fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit,
optikot ja psykologit sekä opettajat, insinöörit, asianajajat, urkurit ja papit. Komission sel-
vityksen mukaan sopeutumisaika on aiheuttanut vain harvoin vaikeuksia (KOM(96) 46 lo-
pullinen, 12). Kelpoisuuskokeita ovat suorittaneet sellaiset muuttajat, jotka ovat hakeneet
tunnustusta toimiakseen asianajajina, tilintarkastajina/kirjanpitäjinä, insinööreinä, ympä-
ristöterveystarkastajina, tekstiiliteknologeina sekä terveydenhoitoalalla, pappeina, opettaji-
na ja metsänhoitajina. (KOM(96) 46 lopullinen, 14)

Erikseen tutkittavaksi jää, miten yhdenmukaista koulutuksen tulisi olla, jotta vastaa-
vuus on riittävä. Jotkut jäsenvaltiot ovat ehdottaneet, että koulutuksesta pitäisi olla kaksi
kolmasosaa samanlaista. Tätä ei kuitenkaan hyväksytty yleisohjeeksi, koska tärkeämpänä
pidetään arvioita siitä, miten keskeisiä erot ovat ammatin harjoittamisen kannalta (Schnei-
der 1995, 173). Vastaavuuden riittävyyttä ei saa arvioida niin kapeasti, että se johtaa tois-
ten jäsenmaiden kansalaisten syrjintään (Schneider 1995, 191). Komissio sanoo direktiivin
soveltamisesta Euroopan parlamentille antamassaan kertomuksessa havainneensa huoles-
tuttavan piirteen, että tutkintojen tunnustamisen yleiseen järjestelmään siirretään akateemi-
sen tunnustamisen piirissä käytettäviä menettelytapoja. Tämä on joskus johtanut koulutuk-
sen rakenteen, sisällön ja keston liian tarkkaan vertailuun. Komission mielestä tarvitaan
uudenlaista ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen suuntautunutta ajattelutapaa. (KOM(96)
46 lopullinen, 17–19)

Direktiivi 92/51/ETY

Direktiivi 92/51/ETY säädettiin täydentämään tutkintotodistusten tunnustamisen järjestel-
mää. Se kattaa ne koulutustasot, jotka eivät kuulu alkuperäiseen järjestelmään. Direktiivin
johdantoluvun määritelmän mukaan näitä ovat ”muu keskiasteen jälkeinen koulutus sekä
pitkä- ja lyhytkestoisia keskiasteen opintoja vastaava koulutus, jota on mahdollisesti täyden-
netty ammattiin perehdyttävällä koulutuksella tai työelämään tutustumisella” (92/51/ETY
johdanto, 9). Kuten edellisestä näkyy, teksti on mutkikasta ja vaikeaselkoista. Tämä teksti-
kohta on erityisen vaikeaselkoinen ehkä siksi, että kun kyseessä on aikaisempaa direktiiviä
täydentävä säännös, tekstissä edetään eräässä mielessä lopusta alkuun: ensin sanotaan, mitä
direktiivin piiriin ei kuulu ja sen jälkeen kerrotaan ensin jatkokoulutus ja vasta sitten perus-
koulutus.

Direktiiviä voidaan soveltaa meidän koulujärjestelmäämme niin, että ensin suljetaan
pois tutkinnot, jotka meillä kuuluvat direktiivin 89/48/ETY piiriin. Näitä ovat Suomessa
korkeakoulututkinnot ja sellaiset ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnot, joi-
den koulutus ylioppilaspohjalta kestää kolme vuotta. Joskus opistoasteen tutkintojen kuu-
lumisesta tämän direktiivin piiriin tulee tulkintaongelmia. Suomalaisten oma tulkinta ei
kuitenkaan takaa sitä, että opistoasteen tutkinnot hyväksyttäisiin muissa maissa direktiivin
89/48/ETY piiriin.
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Myös direktiivissä 92/51/ETY (johdanto kohta 15) todetaan, että tiettyjen ammattien
harjoittamista varten jotkut jäsenmaat vaativat direktiivissä 89/48/ETY tarkoitettua tutkin-
totodistusta (diploma) ja muut maat vaativat saman ammatin harjoittajilta toisenlaista kou-
lutusta. Koska tämä toisenlainen koulutus on ammatilliselta tasoltaan vertailtavissa olevaa
ja antaa valmiuden samanlaiseen vastuuseen ja toimintaan, on suotavaa rinnastaa se tutkin-
totodistuksella (diploma) todistettuun koulutukseen. Rinnastus merkitsee kyseisen koulu-
tuksen ja direktiivissä 89/48/ETY tarkoitetun koulutuksen vastaavuuden tunnustamista.
Tällaiset rinnastettavat koulutukset on luetteloitu direktiivin 92/51/ETY liitteisiin C ja D.
Näitä liitteitä voidaan muuttaa, jos jäsenvaltio, jota asia koskee, esittää perustellun pyyn-
nön. Liitteitä onkin muutettu uusilla direktiiveillä 94/38/EY, 95/43/EY ja 97/38/EY.

Hyväksyttäessä koulutuksia direktiivin liitteisiin C ja D on eräänä kriteerinä yleensä pi-
detty koulutuksen kokonaiskestoa. Komission perusteluissa on katsottu, että liitteisiin esi-
tettävän koulutuksen kokonaiskeston on yleensä oltava vähintään kolmetoista vuotta, josta
vähintään kaksi vuotta on ollut erikoisoppilaitoksessa eli ammatillisessa koulutuksessa. Tä-
hän kolmeentoista vuoteen sisältyy henkilön koko koulutushistoria, myös yleissivistävä
koulutus. Toinen kriteeri on, että koulutus johtaa samantasoisiin tehtäviin ja samantasoi-
seen vastuuseen kuin direktiivin 1. artiklassa määritelty koulutus.

Direktiivin 92/51/ETY mukaan tunnustettavat tutkinnot voidaan jakaa kolmeen tasoon.
Ne ovat seuraavat:

1. Vähintään yksivuotinen koulutus, johon pääsemiseksi yleensä vaaditaan yliopistoon tai muu-
hun korkeampaan koulutukseen pääsyn edellyttämä keskiasteen koulutus tai sellainen koulutus,
joka on erikoisrakenteensa vuoksi mainittu direktiivin liitteissä C tai D. Näistä koulutuksista on
annettu tutkintotodistus, englanniksi diploma.

2. Koulutukset, joista on saatu todistus, englanniksi certificate

3. Pätevyystodistus (attestation of competence)

Tutkintotodistus tai todistus annetaan koulutuksesta, joka johtaa lähtömaassa säänneltyyn
ammattiin. Jos koulutus on lähtömaassa johtanut sääntelemättömään ammattiin, siitä anne-
tusta todistuksesta käytetään direktiivissä nimitystä ”muu koulutuksesta annettu asiakirja”.
Edellä mainitut asiakirjat ovat muutoin samanarvoisia, mutta muun koulutuksesta annetun
asiakirjan omistajalta vaaditaan tutkinnon tunnustamisen ehtona kahden vuoden ammatti-
kokemus. Muun koulutuksesta annetun asiakirjan omistajalta ei kuitenkaan voida vaatia
ammattikokemusta, jos asiakirja on annettu ns. säännellystä koulutuksesta.

Pätevyystodistus on muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, jolla todistetaan muun-
lainen kuin edellä tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen tuottava koulutus tai jonka
jäsenvaltion viranomainen on vaatimatta todistusta suoritetusta koulutuksesta antanut arvioi-
tuaan niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, taitoja tai tietoja, joita hakijan katsotaan vält-
tämättä tarvitsevan ammatin harjoittamiseen. Pätevyystodistus voi olla joko säännellyn tai
sääntelemättömän ammatin harjoittamiseen johtava.

Direktiivi 92/51/ETY sisältää neljä erilaista tunnustamisjärjestelmää. Sovellus on eri-
lainen silloin kun a) vastaanottava jäsenvaltio edellyttää direktiiveissä tarkoitettua tutkin-
totodistusta (diploma), b) vastaanottava jäsenvaltio edellyttää tutkintotodistusta ja tunnus-
tamista hakevalla on todistus ( certificate), c) vastaanottava jäsenvaltio edellyttää todistusta
(certificate) ja kun d) vastaanottava jäsenvaltio edellyttää pätevyystodistusta tai yleissivis-
tävää koulutusta.

Tunnustamista hakevan asema on sitä parempi, mitä korkeatasoisempi tutkinto hänellä
on. Kohdan a) mukainen järjestelmä luo sillan tutkintojen tunnustamisjärjestelmän kahden
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direktiivin välille. Sen mukaan myös direktiivin 92/51/ETY mukainen tutkintotodistus voi
antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vastaanottava maa vaatii vähintään kolmivuotista kor-
keakoulututkintoa. Kelpoisuutta ei voi kuitenkaan saada, jos vaatimuksena on yli nelivuo-
tinen korkeakoulututkinto.

Samoin kuin direktiivissä 89/48/ETY myös tässä direktiivissä voidaan asettaa lisävaa-
timuksia silloin, jos tulijan koulutus on vähintään vuoden lyhyempi kuin tulomaassa vaa-
dittava koulutus. Puuttuvan koulutuksen voi korvata ammattikokemuksella tai sopeutumis-
ajalla tai kelpoisuuskokeen suorittamisella. Jos vaaditaan sopeutumisaikaa tai kelpoisuus-
koetta, hakijalle on annettava mahdollisuus valita näiden väliltä.

Suomalaisten ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen asema yleisessä tutkinto-
jen tunnustamisjärjestelmässä on epäselvä. Näyttötutkintoja ei voida tunnustaa sellaisen jär-
jestelmän mukaan, jossa tutkinnon hyväksymiskriteerinä on koulutuksen kesto sekä opiske-
lun pääsyvaatimukseksi asetetun koulutuksen taso. Näin ollen näyttötutkintojen sijoittumi-
sesta direktiivijärjestelmään täytyy sopia erikseen. Englannin NVQ-tutkintojen osalta näin
on tehty. Englannin näyttötutkintojen katsotaan olevan direktiivissä 92/51/ETY tarkoitettua
säänneltyä koulutusta. NVQ-tutkinnoista on direktiivin liitteeseen C erikseen hyväksytty
tutkinnot, jotka ovat NVQ-järjestelmässä tasoilla 3 ja 4. Suomen näyttötutkintojen osalta
opetusministeriön asettama työryhmä on päätynyt ehdotukseen, jonka mukaan tehtäisiin
esitys, että näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen katsottaisiin ole-
van direktiivissä 92/51/ETY tarkoitettua säänneltyä koulutusta. Ammattitutkinnoista ja eri-
koisammattitutkinnoista sellaiset, jotka johtavat säänneltyyn ammattiin, sijoittuisivat direk-
tiivin liitteeseen C ja muut liitteeseen D. (OPM 1999:28)

Tämänkin järjestelmän ulkopuolelle jäävät vielä sellaiset tapaukset, joissa ”tietyn sään-
nellyn ammatin harjoittaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa edellyttää joko hyvin lyhyttä
koulutusta tai tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia tai pelkästään yleistietoa” (92/51/ETY
johdanto kohta 10).

8.3. EU-maiden säännellyt ammatit

Tutkintojen tunnustamista säännellään direktiiveillä. Henkilöllä on kuitenkin niiden perus-
teella oikeus saada tutkintonsa tunnustetuksi vain silloin, kun kyseessä on ns. säännelty am-
matti. Säänneltyjä ammatteja ovat sellaiset, joihin on lailla, asetuksella tai hallinnollisella
määräyksellä asetettu koulutusta tai ammatillista harjoittelua koskevia kelpoisuusvaatimuk-
sia.

Siihen, että direktiivit koskevat vain säänneltyjä ammatteja, päädyttiin sen perusteella,
että tutkintojen tunnustamisen tarkoituksena oli poistaa ihmisten liikkuvuudelle lainsäädän-
nössä asetettuja esteitä. Tällainen este oli se, jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena
oli tietty tulomaassa suoritettu tutkinto. Sen sijaan silloin, jos kansallisessa lainsäädännössä
ei ole kelpoisuusvaatimuksia tai muita ammattiin pääsyä rajoittavia määräyksiä, ei ammat-
tiin pääsylle ole estettä. Näin ollen säänneltyihin ammatteihin pääsyyn oikeuttavien direk-
tiivien laatimisen katsottiin riittävän esteiden poistamiseen.

Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta tutkintotodistusta sillä perusteella, että am-
matti, johon muuttaja on pätevä, ei ole ”sama ammatti” kuin se, jota hän haluaa ryhtyä
harjoittamaan, koskee kysymys periaatteessa tosiasioita ja voidaan ratkaista asianmukai-
sella tavalla vain kansallisessa tuomioistuimessa. (KOM(96) 46 lopullinen, 19) Komissio
toteaa, että ammattiin kuuluva toiminta väistämättä vaihtelee jäsenvaltioiden välillä, vaikka
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ammatti olisi säänneltykin. Muuttajalla voi olla vaikeuksia sen todistamisessa, että hän on
harjoittanut samaa ammattia, jota hän haluaa vastaanottavassa maassa harjoittaa.

Komission mukaan ammatin tunnustamista voi helpottaa se, jos ammatin harjoittaminen
on muuttajan kotivaltiossa säännelty muiden sääntöjen kuin tutkintotodistuksen saamisen
avulla. Tällöin, vaikka ammatti ei ole säännelty direktiivissä tarkoitetulla tavalla, on kan-
sallisissa säännöissä voitu kuitenkin määritellä ammattitoiminnan laajuus. Esimerkkeinä
mainitaan pörssivälittäjät ja rahoitusneuvojat. Toinen määrittelevä tekijä voi olla jäsenyys
sellaisessa ammatillisessa järjestössä, jonka säännöissä viitataan jäsenten harjoittamaan am-
mattitoimintaan. Kolmantena tekijänä mainitaan sellaisen säännellyn koulutuksen olemassa-
olo, joka on suunniteltu tietyn ammatin tarpeita varten. Joissakin jäsenvaltioissa on samalla
ammattialalla kaksi erillistä pätevöitymistapaa. Komission selonteon mukaan näin on monis-
sa jäsenvaltioissa insinöörien osalta (esim. Belgiassa ingénieur civil ja ingénieur industriel)
ja joissakin kirjanpitäjien osalta. Sääntely tapahtuu näissä tapauksissa suojatun ammattinimik-
keen avulla niin, että eri tutkintotodistuksiin liittyy eri nimike ja joudutaan kysymään, onko
nimikkeisiin liittyvä toiminta sama. Jos näin on, maahanmuuttajan on voitava valita, kum-
man nimikkeen mukaista tunnustamista hän hakee. (KOM(96) 46 lopullinen, 19)

Sääntelyn lähtökohtana on usein ollut tarve suojella yleistä terveyttä tai turvallisuutta
tai varmistaa kuluttajansuoja. Niinpä kaikissa EU-maissa säännellään esimerkiksi tervey-
denhuollon ja merenkulun ammatteja. Sääntely on voinut myös palvella ammattikuntien
intressejä, kun sillä on estetty ulkopuolisten ammattiin pääsy. (Pertek 1994, 15)

Sääntelyä on kahta lajia. Toisessa on määritelty ammatissa toimimisen ehdot ja toisessa
ehdot, joilla saa käyttää ammattinimikettä. Ammatissa toimimiseen voidaan joko antaa täy-
dellinen monopoli, niin ettei kukaan muu kuin säädetyt ehdot täyttävä saa harjoittaa ky-
seistä ammattitoimintaa tai sääntely voi olla osittaista, niin että se koskee esimerkiksi vain
palkkiota vastaan tehtyä työtä tai niin, että vain merkittävimmät tehtävät on varattu tietyn
ammattipätevyyden omaaville. (Pertek 1994, 15–16) Sääntely voi myös tarkoittaa sitä, että
tutkintonimikkeen käyttö on varattu vain tietyn tutkinnon suorittaneille. Tällöin yleensä ni-
mikettä väärin perustein käyttäneitä voidaan rangaista (Schneider 1995, 181).

Monopolia varjellaan sääntelemällä ammattiin pääsyä. Sääntelyä voi hoitaa toimivaltai-
nen viranomainen tai se on voitu antaa ammatinharjoittajien organisaation tehtäväksi. Täl-
lainen organisaatio hyväksyessään hakijan jäsenekseen antaa hänelle samalla pääsyn am-
mattiin. Organisaatio myös valvoo, että sen jäsenet toimivat alan ammattietiikan mukaisesti.

Ammattiin pääsyn ehdoiksi voidaan asettaa henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten esi-
merkiksi vähimmäis- tai enimmäisikä, tai voidaan vaatia fyysistä tai psyykkistä terveyttä,
luotettavuutta tai vakavaraisuutta tai voidaan asettaa moraalisia ehtoja, esimerkiksi että ei
ole tuomittu tietyn tyyppisistä rikoksista. Ammattitaidon osoittamiseksi voidaan vaatia
tiettyä tai tietyntasoista tutkintoa tai työkokemusta. Joskus työkokemus voi korvata puuttu-
van tutkinnon. Joissakin tapauksissa ammattitaito on osoitettava kokeessa tai kilpailussa
(concour) tai jonkin juryn edessä. (Pertek 1994, 18–19) Ammattiin pääsylle on voitu aset-
taa myös kansalaisuutta koskevia ehtoja. Ammatin harjoittajaksi ryhtymiselle voidaan
asettaa ehdoksi esimerkiksi todisteiden esittäminen taloudellisesta asemasta tai hyvästä
maineesta. Tällaiset muut määräykset eivät kuitenkaan tee ammatista säänneltyä direktii-
veissä tarkoitetussa mielessä. (KOM(96) 46 lopullinen, 22)

Pääsy ammattityöhön voi olla avoin, mutta ammattinimikkeiden käyttöä säännellään.
Tällaisia nimikkeitä ovat useissa maissa esimerkiksi insinööri ja psykologi. Ammattinimik-
keiden sääntelyn avulla pyritään erottamaan todelliset ammattilaiset. Esimerkiksi Suomes-
sa terveydenhuollon ammattilaiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja.

Direktiivin 92/51/ETY 1. artiklan kohdan f) mukaan tarkoitetaan ”säännellyllä ammat-
titoiminnalla ammattitoimintaa, johon ryhtymiseksi, jonka harjoittamiseksi, tai jonka jota-
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kin harjoittamisen muotoa varten jäsenvaltiossa edellytetään suoraan tai välillisesti lakien,
asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti koulutuksesta annettua asiakirjaa tai
pätevyystodistusta”. Edellisen lisäksi ammattitoiminta voi saman direktiivin saman kohdan
mukaan olla säänneltyä, ”kun sitä harjoittavat sellaisen yhdistyksen tai järjestön jäsenet,
jonka tarkoituksena on erityisesti edistää ja ylläpitää korkeaa tasoa kyseisellä ammattialalla
ja jonka jäsenvaltio on tätä tarkoitusta varten erityisesti tunnustanut ja joka myöntää tut-
kintotodistuksen jäsenilleen, huolehtii, että yhdistyksen jäsenet kunnioittavat sen määrää-
miä ammattisääntöjä ja myöntää heille oikeuden käyttää tätä tutkintotodistusta vastaavaa
nimikettä, lyhennettä tai asemaa”. Tällaisia yhdistyksiä direktiivissä luetellaan viisi Irlan-
nista ja lähes 40 Englannista. Näistä käytetään nimikettä toimilupaelimet (chartered body),
ja sana chartered liitetään usein tällaisen organisaation myöntämän tutkintonimikkeen
eteen. Tässä näkyy sääntelyn järjestämisen ero, sillä Manner-Euroopan valtioissa amma-
tinharjoittamisen oikeuden yleensä myöntää lakien ja säädösten pohjalta tietty toimivaltai-
nen viranomainen. Englannissa sen sijaan ei monilla aloilla ole olemassa ammatinharjoit-
tamista sääntelevää keskitettyä lainsäädäntöä, vaan ammattitoiminnan tason valvontaan on
annettu valtuutus alan ammattilaisten yhdistyksille.

Jo aikaisemmin annetussa direktiivissä 89/48/ETY oli tehty tietoisesti sanamuodon
säännelty ammattitoiminta avulla ero käsitteeseen säännelty ammatti. Näin pyrittiin vält-
tämään mahdollisesti Englannissa esiin nousevia ongelmia. Siellä sama ammattitoiminta,
esimerkiksi kiinteistövälitys, voi kuulua kahden ammatillisen järjestön alueeseen, joilla on
erilainen asema. (KOM(96) 46 lopullinen, 21)

Tutkintojen tunnustamisdirektiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY soveltamista ohjaavassa
vuonna 1994 julkaistussa käsikirjassa VADEMECUMissa säännellyn ammatin merkitystä
eritellään tarkemmin. Säännellyn ammatin määrittelyllä estetään sellaista maahanmuutta-
jaa, jolla on pätevyys vain osaan säännellyn ammatin harjoittamiseen kuuluvista toimin-
noista, harjoittamasta tulomaassa säänneltyä ammattia. Havainnollistavana esimerkkinä
mainitaan pesänselvittäjä (liquidator), joka joissakin jäsenmaissa on itsenäinen säännelty
ammatti. Toisissa jäsenmaissa taas tämä toiminta on osa laajemman säännellyn ammatin,
esimerkiksi asianajajan tai tilintarkastajan tehtäviä. Maahanmuuttaja, joka on täysin pätevä
harjoittamaan pesänselvittäjän ammattia omassa maassaan, ei voi vaatia tulomaassa oikeutta
harjoittaa laajempaa ammattia, esimerkiksi oikeutta toimia asianajajana tai tilintarkastajana.

VADEMECUMin mukaan ammatillinen toiminta katsotaan säännellyksi, jos seuraavat
kaksi ehtoa täyttyvät:

1. Sääntelyn antajana on julkinen viranomainen tai sellainen yksityinen taho, joka luetaan julkisen
viranomaisen kaltaiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietyt ammattialaa edustavat yhdis-
tykset.

2. Sääntely kohdistuu suoraan tai epäsuorasti ammatilliseen toimintaan, johon vaaditaan julkisen
viranomaisen tai sellaisen valtuuttaman tahon myöntämä tutkintotodistus (direktiivin 89/48/ETY
mukainen diploma tai direktiivin 92/51/ETY mukainen diploma tai certificate).

Direktiiveissä puhutaan ammateista siten, että voidaan katsoa lähtökohtana olevan sen, että
jäsenmaissa ammatit ymmärretään samalla tavalla. Näin ei suinkaan aina ole, vaan lähinnä
toisiaan vastaavien ammattinimikkeiden haltijat voivat eri maissa hoitaa erilaisia tehtäviä.
Komissio yritti saada säännellyille ammateille sisältömäärityksiä sillä tavoin, että se pyysi
jäsenvaltioita antamaan säännellyistä ammateistaan sellaisen luettelon, jossa on kerrottu
myös ammattien toiminnan alueet (COM (94) 0596-C4-0123/95). Vuonna 1997 direktiivien
toimeenpanosta tiedottavat yksiköt saivat käyttöönsä epävirallisen jäsenvaltioiden säännel-
tyjen ammattien listan. Sen johdannossa kerrotaan, että vaikka jäsenvaltioilta oli pyydetty
listaa, joka sisältäisi muutakin kuin ammattinimikkeet, osa jäsenmaista, Englanti, Itävalta,
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Espanja, Saksa, Portugali, Hollanti, Ruotsi, Suomi, Ranska ja Tanska, lähetti edelleen vain
samanlaisen säänneltyjen ammattien nimikkeiden luettelon kuin aikaisemminkin.

Ammattien sääntely on erilaisen hallintokulttuurin omaavissa maissa erilaista. Sääntely-
perinne on ollut Saksan ja Ranskan lainsäädännössä vahva. Belgiassa, Itävallassa ja Väli-
meren maissa ovat ainakin ns. vapaat ammatit olleet säänneltyjä. Tähän meillä melko har-
voin käytettävän vapaan ammatin käsitteen piiriin kuuluu tavallisesti pitkän koulutuksen
saaneita itsenäisiä ammatinharjoittajia, kuten asianajajat ja psykologit. Pohjoismaissa am-
mattien sääntely on vähäistä ja Hollanti sijoittuu sääntelyn määrässä keskivaiheille. (Schnei-
der 1995, 180) Erilainen sääntelytapa aiheuttaa ongelmia tutkintojen tunnustamiseen.

Tutkintotodistusten tunnustamisen yleisen järjestelmän soveltaminen julkishallinnon pal-
velusuhteisiin on komission selvityksen mukaan tuottanut ongelmia. Komission mukaan on
kolme erilaista vaihtoehtoista tapaa, joilla sääntelyn suhteet on julkishallinnon ja yksityis-
sektorin kesken järjestetty. Tilanne on helpoin silloin, kun ammatilliset pätevyysvaatimuk-
set ovat samat siitä riippumatta, harjoitetaanko toimintaa julkishallinnossa vai yksityissekto-
rilla. Näin on tilanne usein terveydenhoidon ammateissa. Toinen mahdollisuus on se, että
julkishallintoon ja yksityissektoriin sovelletaan eri sääntöjä. Yksityissektoriin sovelletaan
mahdollisesti lievempiä sääntöjä tai ammattia säännellään vain julkishallinnossa. Tällai-
sesta on esimerkkejä opetusalalta ja joissakin terveydenhuollon ammateissa, joissa jokin
toiminta on sosiaaliturvajärjestelmän avulla käytännössä varattu niille, joilla on tietty päte-
vyys. Kolmas mahdollisuus on se, että kaikki toiminta on julkishallinnossa, eikä vastaavaa
”ammattia” ole lainkaan yksityissektorilla. (KOM(96) 46 lopullinen, 36–37)

Eri maat ovat ottaneet jossakin määrin erilaisen kannan siihen, missä määrin ne katso-
vat oman maansa julkishallinnon virkojen olevan säänneltyjä. Esimerkiksi Ruotsi ei katso
valtion ja kuntien virkojen lainkaan kuuluvan säänneltyihin ammatteihin. Tämä perustuu
Ruotsissa tutkintojen vertailua tekevän Högskoleverketin antaman tiedon mukaan siihen,
ettei virkoihin yleensä ole pätevyysvaatimuksena nimenomaan jokin tietty, nimeltä mai-
nittu tutkinto, vaan määrittely on yleisempää. Hildegard Schneider ottaa teoksessa Die
Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft asiaan erilaisen kannan
kuin ruotsalaiset ja katsoo, että kun virkaan on asetettu kelpoisuusehdoksi tietyntasoinen
tutkinto, pitää tällöin soveltaa yleisiä tutkintojen tunnustamisdirektiivejä, eli ammatti on
katsottava säännellyksi (Schneider 1995, 186). Komissio on asettunut samalle kannalle
kuin Schneider. Se sanoo direktiivin 89/48/ETY toteutumisesta antamassaan kertomukses-
sa, että julkishallinnossa on sen mielestä kyseessä samalla tavalla säännelty ammattitoi-
minta siitä riippumatta, esitetäänkö julkishallinnon tehtävään pääsyvaatimus luettelona
vaadittavista tutkintotodistuksista vai vaaditaanko tiettyä koulutustasoa, esimerkiksi kor-
keakoulututkintoa. (KOM(96) 46 lopullinen, 37)

Suomi on noudattanut komission linjaa ja toteaa omassa säänneltyjen ammattien luette-
lossaan, että suurin osa julkisen hallinnon tehtävistä kuuluu direktiivin piiriin. Tutkintoja
tai virkanimikkeitä ei luetella erikseen.

Myöskään Ranska ja Italia eivät katso julkisten virkojensa olevan säänneltyjä. Näissä
maissa julkisen hallinnon virkoihin haluaville järjestetään hakukilpailu ja sen voittaneilla
on oikeus saada virka. Direktiivien velvoitteen voidaan katsoa toteutuvan silloin, jos toi-
sesta EU-maasta tuleva hyväksytään tasaveroisesti osallistumaan hakukilpailuun. Vastaa-
vasti esimerkiksi ranskalainen opettaja on omassa maassaan täysin pätevä vasta sen jälkeen
kun hän on selviytynyt hakukilpailusta. Vain tällaisella opettajalla on oikeus saada vastaa-
va pätevyys toisessa EU-maassa.

Sääntelyä tarkasteltaessa saattaa sekaannusta aiheuttaa myös se, että joskus ovat sään-
neltyjä vain tietyt tehtävät, ei välttämättä koko ammatti. Niinpä Suomessa sähkötöiden joh-
tajalla ja sähkösuunnittelijalla tulee olla Turvatekniikan keskuksen myöntämä pätevyysto-
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distus ja rakennusalalla rakennusteknikon tutkinto on asetettu minimivaatimukseksi esi-
merkiksi vastaavan rakennustyönjohtajan tehtävään ja muutamiin muihin erikseen määri-
teltyihin tehtäviin.

Tutkinnon tunnustamista haluavan kohtelu on erilainen sen mukaan, miten lähtömaa ja
vastaanottava maa kyseistä ammattitoimintaa sääntelevät. Ongelmia ei tule silloin, jos mo-
lemmat maat sääntelevät ammattia ja ammattiin kuuluvien tehtävien ala on pääosin sama.
Silloin täysin pätevien ammatinharjoittajien tulee saada tunnustus. Jos ammatti ei lähtö-
maassa ole säännelty, mutta vastaanottavassa maassa on, voidaan tulijalta vaatia kahden
vuoden ammattikokemus. Jos taas ammatti ei ole vastaanottavassa maassa säännelty, ei
muuttaja yleensä voi saada lainkaan tutkintoaan tunnustetuksi. Tämän vuoksi hänen voi
olla vaikeaa saada vastaanottavan maan työmarkkinoilla yhtä hyvää asemaa kuin kyseises-
sä maassa hänen tutkintoaan vastaavan tutkinnon suorittaneilla on. (Pertek 1994, 91)

Professori Pertek mainitsi Brysselissä Recognition of Diplomas -seminaarissa 4.12.
1998 pitämässään luennossa sääntelyn tuomista ongelmista esimerkkinä insinöörin amma-
tin, joka hänen mukaansa on yhdeksässä EU-maassa säännelty. Jos saksalainen insinööri
haluaa tutkinnostaan tunnustamispäätöksen Belgiassa, hänelle vastataan, ettei hän voi sitä
saada, koska ammatti ei ole Belgiassa säännelty. Näin ollen hän ei saa virallista kannanot-
toa myöskään siihen, mitä ammattinimikettä hän voi käyttää ja miten hänen palkkansa
määräytyy belgialaisessa työehtosopimusjärjestelmässä. Suomessa tällaista ongelmaa ei
tule, koska suomalaisen lainsäädännön mukaan saksalainen insinööri voi Suomessa saada
tutkinnostaan lain mukaisen tasopäätöksen.

Tutkintojen tunnustamisjärjestelmä on selvästikin kehitetty sen ajatuksen pohjalta, että
tietty koulutus johtaa tiettyyn ammattiin. Siihen ei kovin hyvin sovi ajatus sellaisista laaja-
alaisista ammateista, joihin voivat päästä erilaisia koulutuksia suorittaneet, kuten asian laita
on usein Pohjoismaissa. Tutkintotodistusten tunnustamisdirektiiveissä tunnustamiselle on
asetettu kolme kriteeriä: 1) tutkintotodistuksen pitää olla toimivaltaisen viranomaisen maan
voimassa olevien sääntöjen mukaan myöntämä, 2) tutkintotodistuksen haltijan on täytynyt
suorittaa tietyn mittainen koulutus tai pätevyystutkinto ja 3) henkilön täytyy täyttää kaikki
muut vaatimukset, joita tietyn säännellyn ammatin harjoittamiseen vaaditaan.

Kun säänneltyjen ammattien tilanne on eri maissa erilainen ja yhteensovittamisessa oli
vaikeuksia, heräsi sen jälkeen, kun tutkintotodistusten tunnustamisen yleinen järjestelmä
oli vuonna 1988 luotu, ajatus, että tutkintojen ammatillisen tunnustamisen helpottamiseksi
alettaisiin säännellä myös sääntelemättömiä ammatteja, jotta ne tulisivat saman järjestelmän
piiriin. Komission kannan mukaan tällainen ajattelu on ehdottomasti hylättävä (COM(94)
0596-C4-0123/95). On myös esitetty mielipiteitä, joiden mukaan oli virhe sitoa yleistä tut-
kintojen tunnustamista ollenkaan säänneltyihin ammatteihin. Tällaisen kannan esitti esimer-
kiksi Hollannin opetusministeriön edustaja Olof McDaniel 6.3.1996 Hollannissa järjestetyssä
Transparency of Qualifications -seminaarissa (McDaniel 1996). Kun näin on kuitenkin
tehty, ei järjestelmän perusteiden muuttaminen ole ainakaan kovin nopeasti mahdollista.

8.4. Tutkintotodistusten tunnustamisdirektiivien soveltaminen
kansallisissa lainsäädännöissä

Direktiivit eivät tule automaattisesti voimaan, vaan kussakin yhteisöön kuuluvassa maassa
on tehtävä määräajan kuluessa maan omaan lainsäädäntöön tai ainakin hallinnollisiin sää-
döksiin direktiivien edellyttämät muutokset. Jos Suomessa direktiivin edellyttämät järjes-
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telyt kuuluvat lainsäädännön alaan, direktiivi on pantava toimeen eduskunnan säätämällä
lailla (Frösen 1994, 47).

Tutkintojen tunnustamisdirektiivien täytäntöönpanossa ovat toiset maat valinneet verti-
kaalisen ja toiset horisontaalisen lähestymistavan. Itävalta, Ranska, Kreikka, Luxemburg,
Ruotsi ja Saksa valitsivat direktiivin 89/48/ETY toimeenpanossa vertikaalisen lähestymis-
tavan, jonka mukaan direktiivien säännökset siirretään oman maan lainsäädäntöön ammatti
ammatilta. Suomi samoin kuin Italia, Irlanti, Englanti, Portugali, Espanja, Tanska, Hollanti
ja Belgia ovat omassa lainsäädännössään säätäneet asiasta yhden yhtenäisen lain, jota täy-
dennetään tarvittaessa tiettyjä ammatteja koskevilla erikoissäännöksillä. Itävallassa, Saksassa
ja Belgiassa kansallisen lainsäädännön laatimista on hidastanut se, että valtuudet ammattien
sääntelyyn ovat jakautuneet liittohallituksen ja osavaltioiden tai alueellisen hallinnon kesken.
(KOM(96) 46 lopullinen, 7) Vertikaalisen lähestymistavan toimeenpano on yleensäkin ho-
risontaalista hitaampaa, koska siinä joudutaan vahvistamaan useampia lainmuutoksia.

8.5. Tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmien
toteutuminen käytännössä

Direktiivin 89/48/ETY 13. artikla sisälsi velvoitteen, että komission tulee antaa vuoden
1996 alkuun mennessä EU:n parlamentille ja neuvostolle kertomus kyseisen direktiivin so-
veltamisesta. Direktiivin 92/51/ETY toimivuudesta piti antaa raportti viimeistään vuonna
1999.

Komission direktiivin 89/48/ETY toteuttamisesta antamassa kertomuksessa todetaan,
että mainitun direktiivin olemassaolo on jossakin määrin lähentänyt eri valtioiden koulu-
tusohjelmia. Joskus tämän sanotaan olevan seurausta yksittäisten oppilaitosten aloitteista,
joissa halutaan soveltaa opetussuunnitelmia siten, että tarve opintojen täydentämiseen muissa
jäsenmaissa vähenee. Joskus taas muutoksen on aiheuttanut Euroopan ammatillisten järjes-
töjen välillä tehty yhteisen perustan luomista koskeva sopimus. On myös merkkejä siitä, että
direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön tuomat muutokset ovat vaikuttaneet opiskelijoiden
liikkuvuuteen.Todetaan, että osa muuttoliikkeestä olisi epäilemättä tapahtunut ilman direk-
tiiviäkin joko aiemmin voimassa olleiden kansallisten säännösten tai kahdenvälisten sopi-
musten perusteella, mutta todetaan kuitenkin, että direktiivi on monessa tapauksessa mah-
dollistanut jäsenvaltioiden välisen liikkumisen tai yksinkertaistanut sitä. Lisäksi direktiivi
on saattanut parantaa toiseen jäsenvaltioon jo asettuneiden tilannetta. Tutkintotodistusten
tunnustaminen on parantanut maahanmuuttajien työnsaantimahdollisuuksia ja arvostusta
työnantajien silmissä. (KOM(96) 46 lopullinen, 5–6)

Kertomuksessa todetaan, että 4.1.1991–31.12.1994 välisenä aikana tunnustettiin aina-
kin 11 000 henkilön tutkintotodistukset direktiivin 89/48/ETY mukaisesti. Kuitenkin näistä
lähes 6 000 tutkintoa tunnustettiin yhdessä jäsenvaltiossa, Englannissa.

Useimpien tutkinnon tunnustamista hakeneiden tutkintotodistukset oli tunnustettu. Kiel-
teinen päätös oli tehty noin viidessä prosentissa tapauksista, ja näihin kielteisiin päätöksiin
oli haettu muutosta vain harvoin.

Kertomuksessa sanotaan myös, että on  vaikeaa arvioida direktiivin 89/48/ETY täytän-
töönpanon yleistä laatua jäsenvaltio jäsenvaltiolta. Näyttää kuitenkin siltä, että pohjoisem-
missa jäsenvaltioissa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Englannissa, Irlannissa, Ranskassa
ja Hollannissa on esiintynyt vähemmän ongelmia kuin eteläisissä Espanjassa, Kreikassa,
Italiassa ja vähemmässä määrin Portugalissa. Saksassa on esiintynyt vakavia ongelmia yh-
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den ammatin, opettajien, osalta. Belgiassa direktiiviä ei ole pantu täytäntöön, vaan sen sään-
nöksiä sovelletaan mukauttamalla aikaisemmin voimassa olleita kansallisia sääntöjä hyvin
pieneen määrään ammatteja, kuten asianajajiin ja terveydenhoidon ammatteihin (KOM(96)
46 lopullinen, 10). Direktiivissä oli kahden vuoden määräaika, jonka kuluessa se piti panna
toimeen kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenvaltioista Kreikka onnistui tässä määräajassa
saamaan lainsäädäntönsä valmiiksi vain sosiaalialan ja terveydenhuollon osalta. (Becker-
Dittrich 1996, 7)

Komissio ei ollut halukas tekemään vielä johtopäätöksiä tutkintotodistusten tunnusta-
misjärjestelmän yleisestä toimivuudesta, koska muutokset vaativat aikaa. Joitakin pieniä
korjauksia esitettiin harkittavaksi (KOM(96) 46 lopullinen, 38–39).

Euroopan yhteisössä tutkintojen ammatillinen tunnustaminen on pyritty ratkaisemaan
kehittämällä sitä varten kattavaksi tarkoitettu direktiivijärjestelmä.Tutkimukseni keskeise-
nä tutkimusongelmana on ollut sen selvittäminen, toimiiko tämä järjestelmä käytännössä
riittävän hyvin.
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9. AMMATTIEN JA AMMATTITAIDON LUOKITTELUA

9.1. Ammattiluokitukset

Ammatteja voidaan määritellä ja rajata joko historiallisesti tarkastelemalla niiden synty-
vaiheita tai nykytodellisuudesta käsin, niin että pyritään selvittämään, mitä ammatteja tut-
kimuksentekohetkellä käytännössä on olemassa.

Nykytodellisuudesta lähtevää määrittelyä on tehty esimerkiksi siten, että on käyty työpai-
koilla kysymässä niissä tehtävistä töistä. Kyselyn tuloksena on saatu yleensä listattua suuri
määrä työkokonaisuuksia erilaisine työtehtävineen. Työkokonaisuuksien määrää lisää se,
että eri organisaatioissa tehtävien rajat määritellään eri tavoin. Tällaisia selvityksiä tehneet
ovat yleensä joutuneet toteamaan, että jokaisen työntekijän kaikkien toimintojen selvittämi-
nen tuottaisi häkellyttävän määrän informaatiota, joka ei sellaisenaan kuitenkaan lisäisi ym-
märrystä ammateista. Informaatio pitää tiivistää jollakin mielekkäällä tavalla. Ammattien
määrittelyn perusongelmana onkin luokitus. Myös tapaustutkimuksella, jossa tutkitaan yk-
sittäisiä tehtäviä tai ammattiryhmiä, voidaan saada tarkkaa tietoa tehtävien todellisista kvali-
fikaatiovaatimuksista, mutta tällaisen tutkimuksen tuloksia on vaikea yleistää. (Kivinen &
al. 1993, 12)

Ammatin käsitettä voidaan lähestyä myös tilastoihin perustuvan koulutus- ja ammatti-
rakennetutkimuksen kautta. Tällainen tutkimus on kuitenkin karkeajakoista eikä tavoita to-
dellisia työtehtäviä. (Ahola & al. 1991, 12)

Ammattien kuvausjärjestelmien kansainvälinen kehittely on tapahtunut Kansainvälisen
työjärjestön ILOn johdolla. Se julkaisi vuonna 1952 ensimmäisen kansainvälisen luokituksen
International Classification of Occupations for Migration and Employment Placement, joka
perustui kahdeksan teollistuneen maan luokitukseen. Siinä oli 1 727 ammatin yksityiskoh-
taiset kuvaukset. 1980-luvulla ILO kehitti luokitustaan niin, että siinä pyrittiin ottamaan
huomioon myös koulutusvaatimukset. Tämän kehitystyön tuloksena julkaistiin vuonna
1990 uudenlainen ammattiluokitus, joka sai nimekseen ISCO-88. Siinä on määritelty kah-
deksalle pääammattiryhmälle oma ammattitaitotasonsa. Ryhmittely perustuu kansainväli-
seen koulutusstandardiin eli ISCEDiin, joka otettiin käyttöön vuonna 1976. (Kivinen & al.
1993, 17–18) Koulutusstandardia on myöhemmin korjattu, ja Unescon yleiskokouksessa
vuonna 1997 hyväksyttiin uusi standardi, ISCED 97, joka otettiin kansainvälisessä tilasto-
yhteistyössä käyttöön vuonna 1999.

Ammattien kuvausjärjestelmät rakentuvat tavallisesti kerroksittain. Ammatilla (occupa-
tion) tarkoitetaan joukkoa työkokonaisuuksia (job), joissa on samankaltaiset työtehtävät.
Työkokonaisuuksilla ymmärretään puolestaan joukkoa samankaltaisia työtehtäviä ja velvol-
lisuuksia, joita yksi työntekijä hoitaa yhdessä työpaikassa. Toimi (position) on taas yhden
henkilön suoritettavaksi annettujen tehtävien joukko. (ILO 1986; Kivinen & al. 1993, 13)

Samankaltaiset työt eri organisaatioissa
Samankaltaiset työt yhdessä organisaatiossa
Yhden henkilön työ
Työn osakokonaisuus

Ammatti (occupation)
Työkokonaisuus (job)
Toimi (position)
Vastuualue (duty)
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Tavoitteellinen työtapahtuma, osakokonaisuuden tekijä
Työn pienin osatekijä, ei vielä erillinen liike tai henkinen
prosessi

Tehtävä (task)
Elementti (element)

(Haltia & Kivinen 1996, 29)

Tärkeimmät ammatissa toimivaa väestöä ja sen koulutusta koskevat luokitusjärjestelmät
ovat toimialaluokitukset, ammattiluokitukset ja koulutusluokitukset. Toimialaluokituksissa
luokitellaan henkilöiden työpaikkoja. Toimialan luokittelun lähtökohtana on se, mitkä ovat
tuotannon tai vaihdon kohteena olevat tavarat tai palvelukset, mitä raaka-aineita tuotannos-
sa käytetään ja mihin käyttöön tavarat ja palvelukset joutuvat. Ammattiluokituksissa taas
ryhmitellään kaikki samanlaatuista työtä tekevät samaan ammattiryhmään. Tässä luokitte-
lussa ammatilla viitataan henkilön työhön, eikä sen määrittelyyn vaikuta toimiala. Koulu-
tusluokitukset puolestaan mittaavat koulutusjärjestelmässä annettavaa pidempikestoista,
tutkintoon tai ammattiin tähtäävää koulutusta. (Puurula & al. 1996, 8–10)

Ammattiluokituksia käytetään paitsi tilastojen laatimisessa ja työelämän tutkimuksessa
myös palkkaneuvotteluissa, ammatinvalinnan ohjauksessa ja koulutuksessa, opetussuunnitel-
mien teossa, työnvälityksessä ja terveystutkimuksissa (Tilastokeskus 1999). Ammattiluoki-
tuksen tuloksena syntyy kuva yhteiskunnan ammattirakenteesta. Se muodostuu joukosta
enemmän tai vähemmän säännöllisesti toisiinsa suhteutuvista ammattiperheistä, jotka on
hierarkkisesti järjestetty jonkin kriteerin mukaan (Form 1972, 246). Ammattiperheellä tar-
koitetaan joukkoa työkokonaisuuksia, jotka liittyvät jollakin tavalla toisiinsa (Kivinen & al.
1993, 14).

Suomessa on käytössä kaksi toisiinsa kiinteässä yhteydessä olevaa ammattiluokitusta.
Toinen on Tilastokeskuksen ja toinen työministeriön käyttämä. Niissä molemmissa amma-
tilla tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen koulutuksestaan, ammat-
tiasemastaan tai toimialastaan (Kivinen & al. 1993, 135). Työministeriön käyttämä ammatti-
luokitus on syntynyt pohjoismaisen yhteistyön tuloksena. Sen pohjana oleva pohjoismainen
Nordisk Yrkesklassificering -luokitus perustuu suurelta osin ILOn ammattiluokitukseen,
mutta ottaa huomioon myös Pohjoismaiden ammattien erityispiirteet. (Kivinen & al. 1993,
20) Tilastokeskus on ottanut koulutuksen luokittelussa vuonna 1999 käyttöön ISCED 97-
luokituksen.

9.2. Millä perusteella voidaan sanoa, että joillakin ihmisillä on
sama ammatti?

Kuten kohdasta 4.3. kävi ilmi, sanan ammatti merkitys on melko pitkälle sopimuksenva-
rainen. Taustalla on ajatus, että samankaltaisia työtehtäviä tekevät henkilöt tai samankaltai-
set työtehtävät on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi (Haltia 1995, 11). Ryhmittelyjä tehdään
kuitenkin eri tavoin eri tarkoituksiin.

Ammattien määrittelyssä on eri maissa käytössä eri menetelmiä. Esimerkiksi Yhdys-
valtojen työvoimahallinnolla on oma ammattien analyysimenetelmänsä, jonka tuotteena
julkaistaan ammatteja ja niiden vaatimuksia laajasti kuvaavaa hakemistoa Dictionary of
Occupational Titles eli DOT. Siihen on listattu ammattinimikkeiden lisäksi arvio kunkin
ammatin koulutusvaatimuksista. (Kivinen & al. 1993) Hollantilaisten johdolla kehitetyssä
DACUM-ammattianalyysimenetelmässä päätarkoituksena taas on ammatin sisällön kuvaus.
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Kummassakaan näissä ei kiinnitetä erityistä huomiota ammatin vaativuustason määritte-
lyyn, mikä puolestaan on tutkintojen vertailussa tarpeen. (Haltia 1995, 9)

Ammattien määrittelytavat voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään ja todeta, että am-
matit voidaan määritellä joko sosiaalisesti tai teknisesti. Sosiaalisen määrittelyn takana on
ajattelutapa, jonka mukaan ammatin muodostumiseen ei riitä se, että tehdään samankal-
taista työtä samanlaisessa työhierarkian työnjaollisessa asemassa. Jotta ammatista todella
voitaisiin puhua, tarvitaan sosiaalisia rakenteita, jotka pitävät yllä ammattia ammattina:
ammattitaitoa, ammattietiikkaa ja ammatin arvostusta. (Haltia & Kivinen 1996, 27)

Ammatin teknisen määrittelyn pohjana on yleensä tehtävien ja niissä tarvittavien taito-
jen ja valmiuksien sekä käytettävien menetelmien samankaltaisuus. Työ jaotellaan usein
eritasoisiksi yksiköiksi. Pienimpänä yksikkönä voi olla esimerkiksi työvaihe, josta päädy-
tään lopulta ammatteihin ja ammattiperheisiin. Ammattien teknisen määrittelyn ongelmana
on, ettei lopputuloksena välttämättä ole sosiaalisesti merkityksellisiä ammatteja, eivätkä
määritelmät ehkä kuvaa kenenkään yksittäisen ihmisen työtä. Syntyy eräänlainen keskiverto
ammatinkuvaus, josta eivät ilmene esimerkiksi ammatin sisäiset organisaatiotyyppiin tai
alueeseen liittyvät erot. (Haltia & Kivinen 1996, 29)

Spenner (1985; 1990) on erottanut ammattitaidon luokittelussa kolme perusstrategiaa.
Ensimmäinen on eräänlainen ammattitaidon sosiaalinen konstruointi, jossa ammattien so-
sioekonominen asema muutetaan vastaaviksi ammattitaidon tasoiksi. Toinen on epäsuora
strategia, jossa ammatissa toimivien koulutusta tai palkkaa pidetään ammattitaitotason in-
dikaattorina. Kolmas on suora strategia, jossa ammattitaitoa mitataan eksplisiittisesti mää-
ritellyn kriteerin tai ulottuvuuden mukaan.

Ensimmäisessä menetelmässä ei tehdä mittauksia, vaan lähdetään puhtaasti ammatti-
luokituksen pohjalta. Ennalta määrätyille ammattiryhmille oletetaan tietty ammattitaitota-
so, esimerkiksi ylemmiksi toimihenkilöammateiksi määritellyille ammateille korkeampi
ammattitaitotaso kuin alemmille toimihenkilöille, joiden ammattitaito puolestaan olisi kor-
keampi kuin työntekijäammateiksi luetuissa työskentelevien. Tällöin ollaan kuitenkin täy-
sin käytetyn  ammattiluokituksen armoilla. (Haltia & Kivinen 1996, 24; Kivinen & al.
1993, 73)

Epäsuorassa menetelmässä koulutus ja ammatit ristiintaulukoidaan. Koulutusta vastaa-
viksi ammateiksi määritellään ne ammatit, joihin koulutuksesta pääasiassa sijoitutaan. Näin
saadaan  selville koulutettujen todellinen sijoittuminen eri ammattiryhmiin. Tämän perus-
teella ei kuitenkaan voida vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä koulutuksen ja ammatin väli-
sistä suhteista, koska suhdanteista johtuvista syistä voidaan sijoittua myös koulutusta vas-
taamattomiin ammatteihin. Silloin, kun työvoiman kysyntä on suurta, ammattiin pääsee
vähäisemmillä vaatimuksilla, työttömyysaikana taas on vaikea löytää koulutusta vastaavaa
työtä. Ristiintaulukointi ei kerro sijoittumisen tavasta. Samoin toisena kriteerinä käytettä-
vään palkkaukseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin ammattitaitovaatimukset. (Ki-
vinen & al. 1993, 74)

Suorassa arviointistrategiassa selvitetään sekä koulutuksen tuottamat valmiudet että
ammattien kvalifikaatiovaatimukset. Jos molemmat tunnettaisiin, voitaisiin määritellä par-
haat vastaavuudet. Ammattianalyysien avulla voidaan selvittää ammattien kvalifikaatiovaa-
timuksia. Koulutuksen tuottamien valmiuksien selvittämiseksi tarvittaisiin opetussuunni-
telmien analysointia ja koulutuksen suoritteiden testausta. (Kivinen & al. 1993, 74)
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9.3. Ammattitaidon käsitteestä

Suomalaisessa koulutustutkimuksessa on viime vuosina ammatin käsitettä lähestytty usein
ammattitaidon käsitteestä käsin niin, että on haettu teoreettisia jaotteluja työelämän ammatti-
taitovaatimuksille. Ammattitaitoa ja siihen liittyviä käsitteitä kuten kvalifikaatiota ja kom-
petenssia on ryhmitelty monin eri tavoin. (esim. Väärälä 1995; Turpeinen (toim.) 1995)

Ammattitaidolla voidaan tarkoittaa joko työtehtävien vaatimien taitojen kokonaisuutta
tai työntekijän omaamia taitoja (Ahola & al. 1991, 74). Kvalifikaatiokeskustelussa keskei-
siä kysymyksiä ovat olleet seuraavat: millaisia tietoja ja taitoja työssä tarvitaan, miten niitä
voidaan ja kannattaa tuottaa, miten koulutuksen avulla tuotetut kvalifikaatiot käännetään
tai kääntyvät työmarkkina-aseman määreiksi ja miten koulutuksen ja työn lopullinen yh-
teensovittaminen tapahtuu. (mt., 44)

Ammattitaidon käsite on varsin moniulotteinen. Littler (1982, 7–9) on löytänyt kirjalli-
suudesta kolmentyyppisiä käsityksiä suorittavaa työtä tekevän työntekijän ammattitaidosta.
Yhden näkemyksen mukaan ammattitaito on työtehtävien ja työssä tarvittavan tiedon ob-
jektiivinen piirre, joka voidaan määritellä työtehtävän oppimiseen kuluvan ajan tai amma-
tin vaatimien tietojen tyyppien perusteella. Tämä näkemys sopii yhteen funktionaalisen
ammattikäsityksen kanssa: ammatti voidaan hajottaa joukoksi tehtäviä, joiden suorittami-
nen vaatii tiettyjä ominaisuuksia. Toinen tapa on määritellä ammattitaito työn autonomian
avulla. Tällöin kriteerinä voi olla esimerkiksi se, että ammattitaitoisen työntekijän tulee val-
mistaa tuote alusta loppuun vailla jatkuvaa ohjausta ja välitöntä valvontaa. Kyse on työnte-
kijän mahdollisuudesta kontrolloida itse omaa työtään. Kolmannen käsityksen mukaan am-
mattitaitoa pidetään sosiaalisena statuksena. Tietty työ määritellään ammattityöksi siten,
ettei ammattitaito niinkään riipu työn objektiivisista tekijöistä, vaan tavoista, traditioista ja
organisaatioista, jotka yrittävät valvoa työn tarjontaa, työtehtäviin pääsyä ja ammatin oppi-
aikaa. (Ahola & al. 1991, 74)

Autonomiaan ammattitaidon ulottuvuutena liittyy monenlaisia ongelmia. Kun autonomia
käsitetään analyyttisesti erilliseksi ammattitaidon ulottuvuudeksi, ajatellaan, että itsenäisten
päätösten tekeminen on aina vaativampaa kuin annettujen ohjeiden tai toimintatapojen ym-
märtäminen ja täsmällinen noudattaminen. Näin perinteisen käsityöläisen, vaikkapa suuta-
rin työ olisi tässä suhteessa selvästi vaativampaa kuin mannertenvälisen matkustajakoneen
kapteenin työ, jossa on tarkoin noudatettava ennalta määrättyjä menettelytapoja. Haltian ja
Kivisen mielestä autonomia pitäisi nähdä yhtenä tärkeänä työhön vaikuttavana tekijänä pi-
kemminkin kuin ammattitaidon ulottuvuutena. Heidän käsityksensä mukaan autonomia tuo
mukanaan tietynlaisia tehtäviä, kuten päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, jotka osaltaan
vaikuttavat työn kompleksisuuteen. Työn sisällön ja tekotavan valitseminen voidaan jo si-
nänsä nähdä tehtävinä. Jos kompleksisuus operationaalistetaan niin, että se sisältää myös
päätöksenteon ja muut sitä vastaavat tehtävät, ei erillistä autonomia-ulottuvuutta tarvita.
(Haltia & Kivinen 1996, 25)

Ammattitaidon määrittelyssä on kysymys myös siitä, millaiset tiedot ja taidot nähdään
ammattitaitona ja kuka ne sellaiseksi määrittelee. Tähän vaikuttaa esimerkiksi ammattien su-
kupuolijakautuma. Naisilla on ollut vain vähän mahdollisuuksia saada tunnustetuksi nais-
valtaisissa ammateissa tarvittavia taitoja. Naisten töissä tarvittavia ammatillisia taitoja ei
tunnusteta oikeiksi taidoiksi, vaan ne nähdään pikemminkin luontaisina kykyinä. (Haltia &
Kivinen 1996, 9–10)

Käytännön tutkimuksissa työntekijän ammattitaidon mittana käytetään usein yksinker-
taisesti koulutuspituutta. Koulutuspituuden lisäksi voidaan tasomäärittelyssä ottaa huomioon
myös ammatin oppimiseen tarvittava aika. (Kivinen & al. 1993, 75)
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Charles More (1982, 109) on asettanut koko ammattitaidon käsitteen kyseenalaiseksi ja
kysynyt, onko ammattitaito tehokkaan tuotannon kannalta yleensä välttämätön vai onko se
vain mielikuva, joka syntyy, kun keinotekoisesti rajataan tietyt työt ammattitaitoa vaativik-
si. Rajaamisen tarkoituksena voi olla parempien palkkojen, työllisyyden tai muiden etujen
varmistaminen ammattitaitoisiksi nimetyille. Tämän näkemyksen mukaan nimeäminen ei
heijasta työtehtävien vaatimuksia, vaan ammattitaito konstruoidaan sosiaalisesti. Tässä kes-
keinen menetelmä on sosiaalinen sulkeminen, ammattiin pääsyn rajoittaminen. Pääsyä voi-
daan rajoittaa valtion säännöksillä tai ammattikunnan omilla toimenpiteillä. Ammattiin
pääsyyn vaadittava pitkä koulutusaika luo käsitystä siitä, että työ vaatii poikkeuksellisen
paljon ammattitaitoa ja valmentautumista. Ammatin sosiaalinen tärkeys riippuu olennai-
sesti ammattikunnan kyvystä suojella itseään markkinakilpailulta ja kontrolloida ammattiin
kouluttautumista ja sosiaalistamista. (Attewell 1990, 435–436)

Tutkintojen vertailun kannalta ammattitaidon laadun pohtimisella ja taitojen erittelyllä
on yleensä vain marginaalinen merkitys. Ammattitaidon määrittely vaikuttaa kuitenkin tut-
kintojen vertailuun silloin, kun sitä käytetään keinona, jolla säännellään ammattiin pääsyä.

9.4. Ammattien syntyä koskevia käsityksiä

Ammattien jaottelua voidaan lähestyä nykypäivän työelämän rakenteiden tutkimisen ohella
tai sijasta myös tarkastelemalla asiaa historiallisesti ammattien synnyn kautta.

9.4.1. Professiot

Itsenäisten, vaativien ammattitöiden, professioiden, syntyä selvittäneissä tutkimuksissa oli
1930-luvulta aina 1950-luvulle asti vallalla funktionaalinen tarkastelutapa. Sen mukaan
tällaisissa ammateissa toimivat olivat kehittymässä puolueettomiksi asiantuntijoiksi, jotka
pohjaavat työnsä tieteelliseen tutkimukseen ja omistautuvat epäitsekkäästi muiden palve-
lukseen. Professiot säätelevät ja kontrolloivat omaa toimintaansa omalla eettisellä koodil-
laan. (Konttinen 1991, 12–14)

1960-luvun lopulta lähtien funktionaalisen suuntauksen syrjäytti ns. uusweberiläinen
suuntaus, jota kutsuttiin myös nimellä kriittinen professiotutkimus. Se hylkäsi käsityksen
profession puhtaasta tyypistä ja määritteli profession ammatilliseksi monopoliksi, jonka
ammatillinen ryhmä oli paljolti itse kyennyt aikaansaamaan. Tämän suuntauksen lähtö-
kohtana oli sosiaalisen sulkemisen teoria. Perusajatuksena on, että ryhmämuodostuksen
motiivina on usein jäsenten liittoutuminen etujen saavuttamista varten. Koska edut ovat
niukkoja, ne voidaan hankkia tietylle joukolle vain sulkemalla muut niiden ulkopuolelle.
Modernit professiot käyttävät tässä poissulkemisessa kriteerinä erikoiskoulutusta ja tutkin-
toja. Oikeus ammattitoimintaan ja siihen liittyviin sosiaalisiin palkintoihin halutaan rajata
tietyn koulutuksen ja tutkinnon suorittaneille. (Konttinen 1991, 12–14)

Aikaisemmat professiotutkimukset ovat olleet luonteeltaan kovin professiokeskeisiä.
Nykyisin useat tutkijat tähdentävät sen sijaan professioiden kehityskulkujen erilaisuutta ja
niiden riippuvuutta kulloinkin kyseessä olevasta yhteiskunnasta. Korostetaan sitä, että pro-
fessiot määräytyvät Manner-Euroopassa eri lailla kuin angloamerikkalaisissa maissa, Eng-
lannissa ja Yhdysvalloissa. Angloamerikkalaisessa maailmassa järjestyneet ammatilliset
ryhmät ovat toimineet aktiivisesti saavuttaakseen profession statuksen ja siihen liittyvät
etuoikeudet. Ne ovat samanaikaisesti tavoitelleet ryhmälleen sekä sosiaalista kohoamista
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että ammatillista monopoliasemaa. Hannes Siegrist (1990) on nimittänyt tätä kehityskulkua
alhaalta ylöspäin tapahtuneeksi professionalisaatioksi. Professioiden kehitys oli tällainen
sellaisissa maissa, joissa valtion merkitys oli pienempi kuin Manner-Euroopassa ja valtio
oli luonteeltaan enemmän legitimoiva kuin organisoiva. Manner-Euroopassa kehityskulku
taas tapahtui Siegristin ilmaisua käyttäen ylhäältä alaspäin tapahtuneena professionalisaa-
tiona. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa ammattien varhaista muotoutumista määritteli
voimakas byrokraattinen valtio, joka ei ainoastaan kontrolloinut ja legitimoinut, vaan suoras-
taan organisoi koulutussisältöjä ja pätevyysvaatimuksia. Korkea-asteen koulutus oli koko-
naisuudessaan valtion tiukassa määräysvallassa. Valtio organisoi professionaalisten am-
mattien koulutuksen ja yhtenäisti tutkinnot yleispäteviksi. (Konttinen 1991, 15-17)

Margaret Archer on päätynyt koulutusjärjestelmiä koskevissa tutkimuksissaan vastaa-
vanlaiseen sääntelytavan eroon Manner-Euroopan ja angloamerikkalaisen alueen välillä.
Myös tämä ero perustuu valtion erilaiseen rooliin. (ks. kohta 5.3.)

Edellä kuvattu professioiden muodostumisen erilainen tapa näkyy nykyisinkin käytän-
nössä siinä, kuka päättää ammattiin pääsystä. Englannissa päätöksien teko on annettu ta-
vallisesti ammattialojen omien toimilupaelinten tehtäväksi. Ne myös tekevät niitä henki-
löitä koskevat päätökset, joilla on ulkomainen tutkintotodistus. Suomessa professioiden
kehitys on noudattanut jo 1800-luvulta lähtien Manner-Euroopan kehityskulkua (Väärälä
1995, 74). Suomessa vain asianajajille ja tilintarkastajille myöntää ammattialaa edustava
elin ulkomaisen tutkinnon perusteella ammatinharjoittamisluvan. Kaikista muista tutkinto-
jen tunnustamispäätöksistä ja ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämisistä vastaa jokin
viranomainen. (OPH 1999a)

Professioammateissa toimivien osuudeksi on Suomessa arvioitu alle viidennes työvoi-
masta (Ahola & al. 1991, 149). Tutkintojen tunnustamismenettelyssä professioammattien
osuus on kuitenkin niiden yleistä osuutta suurempi, koska näistä ammateista monet ovat
säänneltyjä. Säänneltyihin ammatteihin pääsyyn vaaditaan ulkomailla tutkinnon suoritta-
neilta tunnustamispäätös.

9.4.2. Ammatteihin jaottelun perusteita muissa ammateissa

Käsityöammatit jaoteltiin ammattikuntalaitoksessa pääasiassa tuotteiden mukaan, niin että
eri ammateilla oli oma tuotteensa tai tuoteperheensä. Sama jaotteluperuste vallitsi teollis-
tumisen alkuvaiheessa myös teollisuusammateissa. Tekniikan kehityksen mukana toteutettu
tayloristinen työnjako perustui tuotejaon sijasta tehtäväjakoon. Perinnäinen tehtäväjako
muuttui töiden osittamisen seurauksena usein niin, että samankaltaista työtä tekevät sijoit-
tuivat eri organisaatioihin, jotka valmistivat eri tuotteita. Nykyisissä ammattien teknisissä
luokitteluissa ammattien määräytymisen perusteina voivat olla joko tuotejako tai tehtävän
luonne. Mitään yksiselitteistä kriteeriä ei ole. Esimerkiksi tietotöitä ja informaatioammat-
teja on määritelty niin työn kohteen (informaation) kuin työvälineiden tai molempien pe-
rusteella. (Haltia & Kivinen 1996, 28)

Haltia ja Kivinen kertovat esimerkin siitä, kuinka luokittelua voidaan tarkoituksenmu-
kaisuussyistä muuttaa. Heidän esimerkissään ammatin uudelleen määrittely oli tullut tar-
peelliseksi sen vuoksi, että aikaisemmin käytetyt ammattiluokitukset nimikkeineen rajoitti-
vat työhön hakeutumista. Tehdasleipurin jouduttua työttömäksi Hollannissa todettiin, että
tehdasleipurin työn keskeiseksi sisällöksi voidaan tarvittaessa leipomisen sijasta määritellä
prosessin valvonta, ja voidaan konstruoida prosessinvalvojan ammatti, joka määräytyy sa-
mankaltaisten tehtävien perusteella. Tässä ammatissa toimivat työskentelevät eri teollisuu-
den aloilla, eivätkä välttämättä tiedosta ammattiaan eivätkä tunne ammatillista yhteenkuu-
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luvuutta. Hollannissa muutettiin myös työnvälitysjärjestelmää niin, että lähtökohtana on
selkeästi samankaltainen työ. Niinpä työttömäksi jääneelle tehdasleipurille voitiin hakea
työpaikkaa myös toiseen toimialaan kuuluvasta prosessin valvonnasta, vaikka prosessissa
valmistettiin aivan eri tuotetta. (Haltia & Kivinen 1996, 28)

Ammattitaitovaatimusten muuttumiseen vaikuttaa enemmän se, miten tekniikkaa sovel-
letaan, kuin tekniikka sinänsä. Seppo Helakorpi (1993, 140–141) on esittänyt esimerkin
ammatin säilymisestä, vaikka työ on teknisesti muuttunut. Koneistajan ammatin ytimenä
on ollut sorvaaminen. CNC-tekniikan tultua käyttöön kone hoitaa sorvauksen automaatti-
sesti. Ennen sitä laite täytyy kuitenkin ohjelmoida. Jotta koneistaja osaisi tehdä ohjelmoin-
nin, hänen on tunnettava varsinaisen koneistuksen perusta eli hänellä on oltava samat tie-
dot, joita tarvitaan perinteisessä sorvauksessa. Vaikka itse ydintyö, sorvaaminen, tehdään
automaattikoneella, on koneistajan ammatin ydin säilynyt. Kuitenkin taidollisen sisällön
pysyvä muuttuminen aiheuttaa yleensä aikaa myöten työkokonaisuuksien muuttumisen uu-
siksi ammateiksi. (Kivinen & al. 1993, 127)

Nykyisin koti- ja palkkatyön ero on hämärtymässä mm. työpaikkojen läsnäolosään-
nösten löysentyessä ja hajautettujen elektronisesti verkottuneiden työmarkkinoiden kehit-
tyessä (Beck 1992, 144). Tämän voi helposti ajatella vaikuttavan ammatteja murentavasti.
Periaatteessa samaa työtä tekevät ihmiset työskentelevät eri paikoissa ja eri aikoina. Näin
työntekijät eivät näe toistensa työskentelyä eivätkä jaa kokemuksiaan, jolloin yhteiset työ-
tavat ja -menetelmät, ammattietiikka, ammattiyhteisöllisyyden kokeminen ja ammattien
perusta voivat hävitä eikä uusia pääse syntymään. (Haltia & Lemiläinen 1998, 38)

Yksittäinen ammatti ei useinkaan enää voi olla elämäntyö, vaan aktiivisen työuran ai-
kana ammatti saattaa muuttua moneen kertaan. (Kivinen & al. 1993, 129) Ammattitaito voi
työkokemuksen ja koulutuksen mukana syvetä tai laajeta. Syveneminen tarkoittaa ammat-
titaidon kehittymistä tietyllä erityisalueella, niin että kyky hallita epävarmuutta tällä raja-
tulla alueella paranee. Ammattitaidon laajeneminen taas tarkoittaa ammattitaidon ulottu-
mista uusille alueille. Eri aloilla ammattitaidon kehittyminen noudattaa eri logiikkaa.

Ammattien rajaa hämärtää se, että nykyisin työelämässä saatetaan vaatia työtekijältä
monen ammatin taitoja. Tutkintojen kansainvälinen vertailu tulee vaikeaksi silloin, jos toi-
sessa vertailtavana olevassa maassa on jollakin alalla kehittynyt sellaista moniammatti-
suutta, jota toisessa maassa ei ole.

Arto Kankaanpää näkee kaksi selkeää muutossuuntaa, jotka edellyttävät moniammatti-
suutta. Henkilöstön vähentämisestä syntyvää moniammattisuutta hän pitää ns. pakotettuna
moniosaamisena. Jäljelle jääneiden työntekijöiden on pakko jollakin tavalla organisoida
uudelleen poisjääneiden työt. Toinen moniammattisuutta edistävä tekijä on ryhmä- ja tiimi-
työn lisääntyminen. Sen seurauksena syntyvä moniammattisuus liittyy työtehtävien uudel-
leen järjestämiseen. Tässä yhteydessä annetaan usein koulutusta, jolloin sitä Kankaanpään
mukaan voidaan pitää ns. kehittävänä moniosaamisena. Erityisesti metalliteollisuudessa mo-
niammattisuus tarkoittaa usein sitä, että kun avustavia töitä tekevien määrää on vähennetty,
pääammattiin on sisällytetty erilaisia avustavia töitä. (Kankaanpää 1997, 114–120)

Ammattien määrittelyyn vaikuttavat myös palkkausjärjestelmät ja työehtosopimukset.
Esimerkiksi graafisella alalla tekniikan edistyessä arvostetun ja hyvin palkatun latojan am-
matin ja huonommin palkatun konekirjoittajan ammatin tehtävät alkoivat lähentyä toisiaan.
(Sellin 1994, 55) Nykyisin painopinnan valmistajat toimivat täysintegroiduissa sivunvalmis-
tustehtävissä. He tekevät osan syöttötyöstä, jossa järjestelmiin syötetään teksti-, kuva-, väriku-
va- ja muotoilutietoja sekä pääosan muokkaus- ja sommittelutyöstä itsenäisesti tai ohjeiden
mukaan. (OPH 1999b, 54) On vaatinut paljon aikaa ja neuvotteluja, ennen kuin vanhojen
ammattien pohjalta on muodostunut nykyisin ammattirakenteessa oleva painopinnan valmis-
tajan ammatti ja sitä vastaava ammattitutkinto.
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9.5. Koulutuksen ja ammatin suhde

Välttämättömyys valikoida lapsia ja nuoria jo koulussa eri tasoille aiheutuu osaltaan yh-
teiskunnan työnjaosta. Teollistuneen yhteiskunnan työnjaon kehittyminen ja koulutuksen
eriytyminen ovat tapahtuneet rinnakkain, niin että yhteiskunnallisten asemien hierarkiaa
vastaamaan on rakentunut ja rakennettu koulutuksen tuottamien muodollisten pätevyyksien
ja tutkintojen hierarkia. Työelämän toiminnan kannalta on tärkeää, että työmarkkinoille tule-
va koulutettu työvoima suurin piirtein vastaa olemassa olevia työtehtäviä ja kvalifikaatiovaa-
timuksia. Suomessa tätä kytkentää ylläpidetään koulutussuunnittelun avulla. Toisen asteen
ammatillinen koulutus rakentuu niin sanotuille koulutusammateille, ja korkeakoulutus
koostuu koulutusohjelmista, jotka on myös kytketty työelämän ammatteihin ja tehtäviin.
(Ahola & al. 1991, 14)

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu sisältää eräänlaisena sisäänrakennettuna oletuk-
sena odotuksia lineaarisesta ammatillisesta urasta, ammattitaidosta, asemasta ja tutkinnos-
ta. Koulutus on yhteydessä palkkatyön rakenteisiin ja suhteellisen pysyviin ammatteihin.
(Väärälä 1995, 68) 1980-luvulla toteutetun keskiasteen koulunuudistuksen kattavia peri-
aatteita oli ammatillisen koulutuksen uudistaminen siten, että eri alojen koulutus vastaisi
työelämässä vaadittavaa ammattitaitoa, sekä koulutuksen mitoittaminen niin, että kaikille
peruskoulun ja lukion päättäville taattaisiin aloituspaikka ammatillisesti eriytyneessä kou-
lutuksessa. Kirsti Klemelän mukaan pyrkimyksenä oli ammattitaidon täydellinen koulu-
maistaminen (Klemelä 1999, 24).

Koulutuksessa käytettyjä opetussuunnitelmateorioita on Aholan, Kivisen ja Rinteen mu-
kaan viimeiset puoli vuosisataa hallinnut tapa nähdä työ tiettyinä tehtävinä ja kvalifikaatiot
näiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavina ominaisuuksina. Ammatti on mielletty yksin-
kertaisesti joukoksi tehtäviä. Ammattirakenne on ajateltu voitavan kääntää opetussuunni-
telmamuotoon, ja on jossakin mielessä uskottu, että ”työelämän todellisuus” saataisiin tä-
ten ujutettua koulutukseen. Näin ei edellä mainittujen tutkijoiden käsityksen mukaan kui-
tenkaan tapahdu. (Ahola & al. 1991, 76)

1980-luvun lopulla koulutuksen ja työelämän suhteista käytyyn keskusteluun tuotiin ns.
rakennemuutosmalli. Sen mukaan tekniikan kehitys muuttaa rajusti ammatti- ja tehtävära-
kennetta ja myös yksittäisiä ammatteja ja tehtäviä. Useat aiemmin erilliset ammatit yhdis-
tyvät, tietyntyyppisten ammattien väliset rajat hämärtyvät eivätkä ammattiasemat säily en-
tiseen tapaan toisiinsa nähden sulkeutuneina. (Silvennoinen & al. 1988)

Tutkintojen vertailun kannalta on olennaista se, miten määritellään tutkinnon kattama
työelämän ammatti tai laajemmin ammattiperhe. Koulutuksen ja ammatin suhde on kuiten-
kin eri tutkinnoissa erilainen. Viime aikoina monissa maissa etenkin nuorille tarkoitettuja
tutkintoja rakennettaessa on painotettu yleistä työmarkkinakelpoisuutta ja tavoiteltu laaja-
alaista ammattitaitoa, jonka pohjalta on mahdollista toimia useissa työelämän ammateissa.

Myös Suomessa ammatilliset perustutkinnot ovat laaja-alaisia. Sen sijaan näyttötutkin-
toina suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot vastaavat perustutkintoja täsmälli-
semmin työelämän ammatteja. Nämä tutkinnot on hyväksytty tutkintorakenteeseen sen pe-
rusteella, että kullakin tutkinnolla on välitöntä kysyntää työelämässä. Tosin ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissakin on usein tutkinnon sisällä valinnaisuutta, ja samannimisen
tutkinnon suorittaneita voi työskennellä eri työammateissa. Korkea-asteen tutkinnoista puo-
lestaan osa johtaa suoraan tiettyyn ammattiin, osa taas antaa pohjan hyvin monenlaisiin
työtehtäviin.

Säänneltyihin ammatteihin pääsyn ehtona on yleensä tietyn tutkinnon tai tiettyjen
opintojen suorittaminen. Sellaisissa maissa, joissa on paljon säänneltyjä ammatteja, tarvi-
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taan enemmän myös juuri tiettyihin ammatteihin pätevöittäviä täsmätutkintoja. Pohjois-
maissa pätevyysvaatimukset ilmoitetaan usein väljemmin. Yleinen tapa on ilmoittaa vain
tutkinnon taso niin, että tiettyyn tehtävään vaaditaan esimerkiksi soveltuva ammatillinen pe-
rustutkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkintoja
voidaan näin kehittää laaja-alaisemmiksi kuin tiukemman sääntelyn maissa on mahdollista.

9.6. Tutkintojen arvo työmarkkinoilla

Tutkinnot ovat siinä mielessä samanlaisia kuin valuutta, että niilläkin on tietty vaihtoar-
vonsa, joka vaihtelee olosuhteiden ja markkinatilanteen mukaan. Kun työpaikoista on pu-
laa, vaaditaan työhön otettavilta korkeampia tutkintoja kuin työvoimapulan vallitessa, ja
jokin aikaisemmin arvostettu tutkinto voi menettää arvoaan teknologian muutoksien ja
elinkeinoelämän rakennemuutoksien seurauksena. (Bill 1998, 3.14–3.15)

Valtiovalta antaa koulutusjärjestelmille oikeuden myöntää omille tuotteilleen, tutkin-
noille ja oppiarvoille, arvon, joka antaa muodollisen pätevyyden ja on kyseisessä valtiossa
yleispätevä ja vakaa. Tämän koulutusjärjestelmän myöntämän muodollisen pätevyyden ei
kuitenkaan tarvitse vastata tosiasiallista pätevyyttä. Koulutuksesta saatu tutkinto tai oppiar-
vo on pitkäikäinen, yleensä elinikäinen. Sen sijaan tosiasiallisen pätevyyden pysyminen
ajan tasalla koko yksilön elämän ajan on harvinaista (Kivinen 1988, 446).

Valtiovalta voi määritellä tutkintojen arvon vain niiden ammattien osalta, joihin pääsyä
säännellään laeilla tai hallinnollisilla määräyksillä. Muuten ammattiin johtavien tutkintojen
arvo määräytyy ammatillisilla työmarkkinoilla.

Koulutus pätevöittää yleensä ensisijaisesti työmarkkinoille. Ammattispesifi koulutus
kuitenkin pätevöittää ainakin periaatteessa myös työtehtäviin. Kun koulutusaste on korkea
ja koulutuksen ammattispesifisyys suuri, on kyse professioista. Tämän ryhmän tyypillisiä
edustajia ovat lakimiehet, lääkärit ja opettajat. Näissä ammateissa koulutuksen ja työn kyt-
kentä on institutionaalisesti säänneltyä. Vähemmän ammattispesifisillä korkean koulutuk-
sen aloilla koulutuksen ja työelämän suhde on löyhä. Koulutus tarjoa työelämään sijoittumi-
sessa lukuisia vaihtoehtoja ja pätevöittää lähinnä yleisesti työmarkkinoille. Tähän ryhmään
kuuluvat monet yhteiskuntatieteelliset ja humanistiset tutkinnot. (Ahola & al. 1991, 49)

Aholan, Kivisen ja Rinteen mukaan koulutusrakenteen kytkeytymistä ammatteihin voi-
daan tarkastella jatkumona, jossa yhtäältä jonkin koulutuksen saaneet voivat toimia useissa
eri ammateissa ja toisaalta tietyn koulutuksen saaneet toimivat vain tietyissä ammateissa. Sa-
manlainen jatkumo syntyy, jos tarkastellaan ammattirakennetta suhteessa koulutukseen.
Jossakin ammatissa toimivilla on monia erilaisia koulutuksia, jossakin toisessa vain tietty
koulutus. (Ahola & al. 1991, 92) Mitä selvempi on koulutuksen ammattispesifisyys, sitä
paremmin koulutetut sijoittuvat tiettyihin rajattuihin tehtäviin. Mitä vahvempi on professio-
nalismi ja sen mukana tuleva ammattien sulkeutuneisuus, sitä selvemmin työntekijät saavat
tietyn rajatun koulutuksen. Mitä vahvemmin kvalifikaatiot ovat teknisesti määräytyneitä,
sitä tiukempi on koulutuksen ja työn kytkentä. Jos kvalifikaatiot ovat sosiaalisesti määräy-
tyneitä, kytkennässä on periaatteessa joustoa. Eri ammattien ja tehtävien muodolliset kel-
poisuusvaatimukset on pitkälle kirjattu kelpoisuusehtoihin ja virka- ja työehtosopimuksiin.
Todelliset kvalifikaatiovaatimukset ovat sen sijaan melko tuntematon alue. Kokemuksesta ja
myös tutkimuksesta tiedetään, että pääosa töissä tarvittavasta ammattitaidosta opitaan vasta
työelämässä ja että muodollinen koulutusjärjestelmä tuottaa harvoin työelämän kannalta
valmiita työntekijöitä. Muodollinen koulutus selittää vain osan nähtävissä olevasta ammat-
ti- ja koulutusrakenteen kytkennästä. (mt., 147–150)
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Ammatilliset työmarkkinat toimivat hyvin silloin, jos on saatavilla riittävästi työnteki-
jöitä, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot, ja tällaisilla työntekijöillä on kysyntää. Eräs am-
matillisten työmarkkinoiden toiminnan lähtökohdista on se, että kaikki osapuolet tietävät,
mitä ydintaitoja työnhakijoiden suorittamiin tutkintoihin on kuulunut ja voivat luottaa sii-
hen, että tutkinnon suorittaneet myös käytännössä hallitsevat ne. Nämä ydintaidot takaavat,
että uudet työntekijät nopeasti, korkeintaan lyhyen koulutusjakson jälkeen saavuttavat kor-
kean tuottavuuden erilaisissa yrityskohtaisissa olosuhteissa. (Lutz 1994, 26; Haltia & Le-
miläinen 1998, 36)

Kaikkiin tehtäviin ei tutkintoja välttämättä vaadita. Tällaisilla ns. jokamiehen työmark-
kinoilla joustavuus ei ole ongelma eikä tutkinnoilla ylipäätään ole merkitystä, mutta toi-
saalta palkkaus, työtehtävien palkitsevuus ja työolosuhteet ovat useimmiten kehnoja (Hal-
tia & Lemiläinen 1998, 36). Kuitenkin viimeaikaisten tutkimusten mukaan sellaiset työpai-
kat, joihin ei tarvita ammattikoulutusta, ovat Suomesta nopeasti katoamassa, ja ilman tut-
kintoa on vaikea löytää työtä (Suikkanen & al. 1999, 107).

Joidenkin tutkimusten mukaan työnantajat ottaisivat kyllä mielellään palvelukseensa
tehtävänsä hyvin oppivia ja yritykselle myötämielisiä työntekijöitä, joiden palkkaa ja työ-
suhdetta eivät pääse sääntelemään yhteiskunnassa yleisesti arvossa pidetyt tutkinnot. Työn-
antajaa tutkinnot hyödyttävät ensisijaisesti rekrytointivaiheessa (Silvennoinen 1992, 218).
Toisaalta työnantajat etsiessään hyvin palkattuun tehtävään työntekijää asettavat usein
vaatimukseksi tietyntasoisen korkea-asteen tutkinnon välittämättä siitä, mikä on ollut opis-
kelun sisältö. He hakevat näin ajatteluvalmiutta. Tällaisia työpaikkailmoituksia on esimer-
kiksi silloin, kun haetaan henkilöitä yritysten hallinnollisiin tehtäviin. (Bill 1998, 3.15)
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10. EU/ETA-MAIDEN KOULUTUS- JA TUTKINTO-
RAKENTEIDEN YLEISPIIRTEITÄ

Eri maiden koulutusrakenteiden erot tekevät tutkintojen vertailun vaikeaksi. Joissakin maissa
esimerkiksi käsitettä ammatillinen koulutus käytetään jo puhuttaessa 12–14-vuotiaiden kou-
lutuksesta, mutta toisaalta ammatillista koulutusta on myös esimerkiksi yliopistoissa jär-
jestetty lääkärikoulutus. Euroopan unionissa on tehty paljon työtä ja on tarvittu lukuisia
projekteja jo siihen, että on saatu määriteltyä edes joitakin keskeisiä koulutusrakenteisiin
liittyviä perustermejä, joiden avulla eri maiden järjestelmistä voidaan yhteisesti keskustel-
la. Yhteistä perustaa on vaikea löytää silloin, jos vertailtavana olevalle koulumuodolle ei
ole vertailumaassa suoranaista vastinetta.

Euroopan unionissa on sovittu säännöllisestä keskinäisestä koulutusjärjestelmiä koske-
vasta tiedonvaihdosta. Sitä hoidetaan pääasiassa Eurydice-tiedonvaihtoverkon kautta. Tä-
män verkoston yksiköt tekevät kukin oman maansa koulutusjärjestelmän kuvauksia yhtei-
sesti sovitun yhdenmukaisen jäsentelyn mukaisesti sekä kokoavat yhteenvetoja erikseen
valittavista koulutusjärjestelmiin liittyvistä teemoista.

Eurydice toimi aluksi vain viranomaisten välisenä tiedonvaihtoverkkona, mutta nykyi-
sin sen tuottamat materiaalit, esimerkiksi maakohtaiset koulujärjestelmäkuvaukset, ovat
kaikkien saatavilla Euroopan komission www-sivuilla. Nämä kuvaukset ovat erinomainen
tietolähde kaikille, jotka tarvitsevat jonkin EU-maan koulutusta koskevaa ajantasaista jär-
jestelmätason tietoa. Maakuvauksia voi pitää luotettavina, koska kunkin maan koulutuksesta
vastuussa olevat viranomaiset tarkistavat tietojen oikeellisuuden ja tietoja myös päivitetään
säännöllisesti. Maakuvaukset ovat www-sivuilla sekä kyseessä olevan maan omalla kielellä
että englanniksi. Yksittäisiä tutkintoja koskevia yksityiskohtatietoja ei Eurydicen maaku-
vauksista kuitenkaan löydä, eikä myöskään historiatietoja, joita tarvitaan esimerkiksi sil-
loin, kun vertailtavana on vanha tutkintotodistus.

Myös CEDEFOP on laatinut kuvauksia eri maiden ammatillisen koulutuksen järjestel-
mistä. Ne on julkaistu kirjoina, jotka ovat ilmestyneet monella kielellä. Koulutusjärjestel-
mien muutokset ovat kuitenkin niin nopeita, että tällaisen painetun, runsaasti kaavioita ja
diagrammeja sisältävän julkaisusarjan ajan tasalla pitäminen näyttää ylivoimaiselta. Tiedot
ovat yleensä kirjan ilmestyessä jo vanhentuneet.

10.1. Koulutuksen ryhmittelytapoja

10.1.1. Peruskoulutus ja toisen asteen koulutus

Koulutus ryhmitellään Eurydicen julkaisuissa yleensä seuraavasti:

•  esiaste (pre-primary school -based)
•  perusaste (primary)
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•  yleissivistävä alempi toinen aste (lower secondary general)
•  yleissivistävä ylempi toinen aste (upper secondary general)
•  ammatillinen alempi toinen aste (lower secondary vocational)
•  ammatillinen ylempi toinen aste (upper secondary vocational)
•  koulunjälkeinen ammatillinen koulutus (post-compulsory education)
•  korkea-aste, ei-yliopistokoulutus (higher non university)
•  korkea-aste, yliopistokoulutus (higher university)

(esim. Euroopan komissio 1996b, 15)

Näihin ryhmiin sisältyvissä koulutuksissa on eri EU-maissa melkoisia eroja, joista keskei-
simpiä hahmotellaan seuraavassa. Vertailun tiedot on koottu yhdistellen Euroopan komis-
sion julkaisusta Avaintietoa koulutuksesta Euroopan unionissa (1996b) ja Eurydicen jul-
kaisusta Secondary Education in the European Union: Structures, Organisation and Ad-
ministration (1997).

Joissakin jäsenmaissa lapset voivat siirtyä koulujärjestelmän piiriin jo 2-vuotiaina. Näin
tapahtuu esimerkiksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti).
Belgiassa siirtyminen tapahtuu lasten ollessa 2,5-vuotiaita. Useimmissa jäsenmaissa koulu-
järjestelmän piiriin siirrytään 3- tai 4-vuotiaina. Saksassa lapset aloittavat koulun 6-vuotiaina,
joissakin kouluissa jo 5-vuotiaina. Tanskassa, Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa lapset
voivat aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Luxemburgissa ja Pohjois-Irlannissa oppivelvollisuus alkaa 4-vuotiaana ja Hollannissa
ja muualla Isossa-Britanniassa 5-vuotiaana. Yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa oppivelvolli-
suus alkaa 6 vuoden iässä. EU:n pohjoismaisissa jäsenvaltioissa Tanskassa, Suomessa ja
Ruotsissa oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana.

Toisen asteen koulutuksen järjestäminen vaihtelee jäsenvaltioittain, mutta tavallisesti
koulutus sisältää ensimmäisen (lower secondary) ja toisen (upper secondary) vaiheen, joi-
den pituus vaihtelee. Ensimmäisen vaiheen, joka meidän koulujärjestelmässämme vastaa
lähinnä peruskoulun yläastetta, päättyminen nivoutuu usein yksiin oppivelvollisuuden yläikä-
rajan kanssa. Tanskassa, Portugalissa, Suomessa, Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa ei ole
erikseen alempaa toisen asteen koulutusta, vaan koko peruskoulutus on järjestetty yhte-
näiskouluna, josta alempi toinen aste on osa.

Useimmissa maissa oppivelvollisuus päättyy siirryttäessä alemmalta toiselta asteelta
ylemmälle toiselle asteelle. Ranskassa, Hollannissa ja Itävallassa toisen asteen ensimmäi-
nen vaihe kuitenkin loppuu vuotta ennen oppivelvollisuuden päättymistä. Belgiassa ja
Isossa-Britanniassa se päättyy kaksi vuotta ennen oppivelvollisuuden päättymistä. Belgias-
sa ja Hollannissa oppivelvollisuus jatkuu 16. ikävuoden jälkeen osa-aikaisena kaksi vuotta
ja Saksassa kolme vuotta. Italiassa oppivelvollisuus päättyy 14-vuotiaana, Kreikassa, Irlan-
nissa, Luxemburgissa, Itävallassa ja Portugalissa 15-vuotiaana. Useimmissa jäsenmaissa
täysi oppivelvollisuus kestää 16. ikävuoteen asti. Täysi oppivelvollisuus kestää Italiassa 8
vuotta. Suurimmassa osassa jäsenmaista se kestää 9 tai 10 vuotta, Luxemburgissa ja osassa
Isoa-Britanniaa kuitenkin 11 vuotta ja Hollannissa ja Pohjois-Irlannissa 12 vuotta.

Useimmissa jäsenvaltioissa kaikkien lasten koulutus on yhdenmukaista alemman toisen
asteen päättymiseen eli noin 14. tai 15. ikävuoteen asti. Yhteistä opetussuunnitelmaa nouda-
tetaan 16-vuotiaaksi asti Tanskassa, Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.
Saksassa ja Itävallassa oppilaat kuitenkin valitsevat koulutuslinjansa alemman toisen as-
teen alussa 10-vuotiaina ja Luxemburgissa 12-vuotiaina. Kreikassa, Ranskassa ja Italiassa
alempi toisen asteen koulutus on yhtenäinen niin, että kaikki oppilaat noudattavat samaa
yleissivistävää opetussuunnitelmaa. Näissä maissa on ylemmällä toisella asteella tarjolla eri-
tyyppisiä kouluja, jotka myös voivat antaa erilaisen jatko-opintokelpoisuuden. Myös Belgias-
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sa, Espanjassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa opiskellaan yhteisen perustaitoihin tähtää-
vän opetussuunnitelman mukaan 14-vuotiaaksi asti.

Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa kaikki oppilaat saavat alemman toisen asteen kou-
luissa yleissivistävää koulutusta. Jako erilaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia antaviin op-
pilaitoksiin voi Saksassa ja Itävallassa tapahtua 10-vuotiaana, mutta erityyppisillä oppilai-
toksilla on tarjolla myös yhteisiä ohjelmia. On myös oppilaitoksia, joissa voi suorittaa sekä
alemman että ylemmän toisen asteen opinnot. Luxemburgissa toisen asteen koulutusta jär-
jestetään alusta alkaen kahdessa erityyppisessä oppilaitoksessa (lycée géneral ja lycée
technique).

Kaikissa maissa pyritään yleissivistävän alemman toisen asteen koulutuksen avulla an-
tamaan laaja pohja, jonka perusteella oppilaat pystyvät suunnittelemaan tulevaa elämäänsä.
Espanjassa on kuitenkin jo tällä asteella tavoitteena valmentaa oppilaita työelämään. Ylem-
män toisen asteen yleissivistävä koulutus yleensä valmentaa jatko-opintoihin korkea-asteelle
ja ammatillinen koulutus työelämään. Toisen asteen koulutuksen jälkeiseen ammatilliseen
koulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen pääsee tavallisesti aikaisintaan 18-vuotiaana.
Ammatilliseen koulutukseen pääsyyn vaaditaan yleensä aikaisempia saman alan ammatilli-
sia opintoja. Mahdollisuudet päästä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen opintoihin vaihtelevat maittain. Kolme vuotta kestävä ammatillinen peruskoulutus
tuottaa hakukelpoisuuden yliopistoihin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa. Saksassa ja
Hollannissa vastaava koulutus antaa kelpoisuuden jatkaa vain yliopistojen ulkopuolisessa
korkea-asteen koulutuksessa, Saksassa Fachhochschule-oppilaitoksissa ja Hollannissa HBO-
oppilaitoksissa.

Usein korkeakouluihin pääsyn edellytyksenä on tietyn mittainen yleissivistävä koulu-
tus, joissakin maissa sen lisäksi ylioppilastutkintoa vastaava koe tai tietyntasoisia suorituk-
sia erikseen määritellyissä aineissa. Pohjoismaissa korkeakouluihin pyrkiviä karsitaan eri-
laisten menettelyjen, pisteytysten ja pääsykokeiden avulla. Toisissa maissa, kuten Saksas-
sa, Itävallassa ja Ranskassa, kaikilla hakukelpoisilla on periaatteellinen oikeus päästä opis-
kelemaan.

Eurydicen julkaisuissa koulutusjärjestelmän rakenteista on tehty kuvasynteesejä. Niihin
merkitty oppilaan ikää kuvaava jana tuo kaavioihin yhden keskeisen vertailuperusteen ja
auttaa ymmärtämään, minkätyyppisestä koulutuksesta on kulloinkin kyse.

Eurydicen kaaviossa on iän lisäksi vielä muita muuttujia, kuten täysi oppivelvollisuus,
osittainen oppivelvollisuus, lisävuosi ja osa-aikaisuus. Ne on jätetty pois seuraavalla sivul-
la olevista Suomen, Ruotsin ja Saksan koulutusjärjestelmää kuvaavista kaavioista, koska
niillä on vertailun kannnalta pienempi merkitys, ja ilman lisävärejä kuvioista olisi tullut
kovin sekavia. Ruotsin kaavio on otettu mukaan esimerkkinä hyvin pelkistyneestä tutkinto-
rakenteesta.
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Suomen, Ruotsin ja Saksan koulutusjärjestelmät

Suomi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ALA-ASTE YLÄASTE

PERUSKOULU / GRUNDSKOLA KORKEAKOULU

LUKIO

AMMATILLISET OPISTOT
JA AMMATTIKORKEAKOULUT

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

Ruotsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

GRUNDSKOLA
GYMNASIESKOLA

STUDIEFÖRBEREDANDE
PROGRAM

HÖGSKOLAN UTBILDNINGSLINJER

GYMNASIESKOLA HÖGSKOLAN

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM FRISTÅENDE KURSER

Saksa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

VOR-
KLASSE

GRUNDSCHULE ORIENTIE-
RUNGSSTUFE

GYMNASIUM
UNIVERSITÄTGYMNASIALE

OBERSTUFE

GESAMTSCHULE

         REALSCHULE

FACHOBER-
SCHULE

FACHHOCH-
SCHULEINTEGRIERTE

KLASSEN FÜR
HAUPT- UND
REALSCHÜLER BERUFSFACHSCHULE

  HAUPTSCHULE FACHSCHULE

BERUFSSCHULE

Euroopan komissio 1996b, 15–16
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10.1.2. Korkeakoulututkintojen järjestelmät

Myös korkeakoulututkintojen järjestelmien rakenne on eri maissa erilainen, ja monet maat
ovat parhaillaan muuttamassa järjestelmiään. Rakenne-erojen vuoksi ei korkea-asteen tut-
kintojen tunnustamisessa voida käyttää mekaanisesti mittapuuna esimerkiksi tutkinnon
ohjeellista opiskeluaikaa.

Joissakin maissa on vain yhdentyyppisiä korkea-asteen oppilaitoksia, yliopistoja, joissa
voi suorittaa sekä yleistutkintoja että ammatillisesti  eriytyneempiä tutkintoja. Joissakin
maissa on perinteisten yliopistojen lisäksi ammatillisesti suuntautuneita korkea-asteen op-
pilaitoksia.

Seuraava korkeakoulututkintojen rakenteita havainnollistava kaavio on kehitetty Naric-
verkoston Phare Multi-Country -projektissa (1998). Projektissa etsitiin yhteisiä linjoja Eu-
roopan unioniin pyrkivien maiden tutkintojen tunnustamiseen.

One-tier
doctoral system

Two-tier
doctoral system

II

I5.
The Doctorate

Access to Doctoral Studies

Type B
II

Type A
II

Type B
II

Type A

I I I

1.
One-tier
unitary
system

2.
One-tier
binary
system

3.
Two-tier
unitary
system

4.
Two-tier
binary
system

Korkeakoulujärjestelmät jaettiin perustutkintojen osalta neljään eri tyyppiin:

1. Yksivaiheinen yhtenäisjärjestelmä (one-tier unitary system)
Tässä järjestelmässä korkeakoulutuksessa on vain yhdentyyppisiä korkea-asteen oppilaitoksia
(yliopistoja). Niissä on vain yhdentasoisia perustutkintoja, jonka jälkeen voi jatkaa tohtorin-
opintoihin.

2. Yksivaiheinen kaksoisjärjestelmä (one-tier binary system)
Tässä järjestelmässä on kahdentyyppistä korkeakoulutusta, yliopistokoulutusta ja yliopistojen
ulkopuolista korkea-asteen koulutusta (non-university higher education). Järjestelmässä tai ai-
nakin sen yliopisto-osassa on vain yksi tutkintoaste, josta pääsee jatkamaan tohtorinopintoihin.
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3. Kaksivaiheinen yhtenäisjärjestelmä (two-tier unitary system)
Tässä järjestelmässä on vain yhdentyyppinen korkeakoulutus, yliopistokoulutus, jossa on kah-
dentasoisia perustutkintoja, alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja.

4. Kaksivaiheinen kaksoisjärjestelmä (two-tier binary system)
Tässä järjestelmässä on kahdentyyppisiä tutkintoja, yliopistotutkintoja ja yliopistojen ulkopuo-
lisia korkea-asteen tutkintoja. Näistä ainakin toisessa on kaksiportainen tutkintojärjestelmä.
Yleisimmin yliopistokoulutuksen ylemmän tason suorittaminen antaa pääsyn tohtorinopintoihin.

Myös tieteellisissä jatkotutkinnoissa voi olla yksitasoinen tai kaksitasoinen tutkintojärjestelmä.

Yksivaiheinen yhtenäisjärjestelmä on EU-maista tällä hetkellä vain Espanjassa. Yksivaiheinen
kaksoisjärjestelmä on vallitsevana Itävallassa, Hollannissa, Belgiassa, Saksassa ja Italiassa.
Ruotsissa ja Englannissa on kaksivaiheinen yhtenäisjärjestelmä. Kaksivaiheinen kaksoisjärjes-
telmä on vallitsevana Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, Islannissa, Norjassa ja Portugalissa.

Edellä esitetty ryhmittely on tehty kunkin maan järjestelmän pääasiallisen tyypin mu-
kaisesti. Poikkeuksellisia tutkintoja, jotka eivät sovi perustyypittelyyn, on käytännössä kai-
kissa maissa. Esimerkiksi maissa, joissa yliopistotutkinnot ovat pääsääntöisesti kaksivaihei-
sia, on kuitenkin myös aloja, joilla suoritetaan suoraan ylempi tutkinto. Näinhän on Suo-
messakin tekniikan alalla.

Yleinen suuntaus näyttää olevan se, että siirrytään Sorbonnen ja Bolognan julistuksien
linjauksia seuraten kaksivaiheiseen järjestelmään. Esimerkiksi Italia on jo ilmoittanut muut-
tavansa tutkintojärjestelmänsä kaksivaiheiseksi. Saksa, Itävalta ja Hollanti puolestaan ovat
ottamassa aikaisemman järjestelmänsä rinnalle mahdollisuuden suorittaa myös kaksivaihei-
sia tutkintoja. (Kirstein 1999)

10.2. Koulutuksen tasoluokituksia

Tutkintojen vertailtavuutta on parannettu kehittelemällä koulutukselle ja tutkinnoille taso-
luokituksia. Lähes jokaisessa maassa on omaan käyttöön omilla perusteilla kehitetty kan-
sallinen tasoluokitus. Tutkintojen vertailtavuutta parantamaan on lisäksi pyritty kehittä-
mään kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja tasoluokituksia, joista merkittävin on EY:n
viisiportainen luokitus.

10.2.1. EY:n tasoluokitus

EY:ssä uskottiin 1980-luvulla, että voitaisiin kehittää yhtenäinen koko Euroopan yhteisöä
koskeva ammatillisten tutkintojen tasoluokitus. Siitä tulisi apuväline, joka auttaisi eri mai-
den tutkintojen vertailussa. EY:n neuvosto teki vuonna 1985 päätöksen Euroopan yhteisön
jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistuksien vertailtavuudesta (85/368/ETY).
Päätökseen liittyi ehdotus viisiportaiseksi koulutustasoluokitukseksi.

Tasoluokituksessa kriteerit on määritelty kahdella eri tavalla. Jokaisen tason kuvauksessa
on ensin määritelty koulutus ja sen jälkeen työtehtävät. Työtehtävien määrittelyssä on pe-
ruskriteereinä käytetty työssä tarvittavan teoreettisen tiedon määrää ja työn itsenäisyyttä.

Taso 1: Tason edellyttämä koulutus: oppivelvollisuuskoulu ja ammattiin perehtyminen
Ammattiin perehtyminen hankitaan oppilaitoksessa, koulun ulkopuolisessa koulutuksessa tai työs-
sä. Edellyttää hyvin vähän teoreettisia tietoja ja käytännön taitoja. Tällä koulutuksella on kyettävä
suoriutumaan yksinkertaisesta työstä ja sen voi hankkia melko nopeasti.
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Taso 2: Tason edellyttämä koulutus: oppivelvollisuuskoulu ja/tai ammatillinen koulutus (mukaan
lukien etenkin oppisopimukset)
Taso vastaa tasoa, jolla henkilö on täysin kelpoinen erityistoimintoja sisältävään työhön ja pystyy
käyttämään siinä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Toiminta sisältää pääasiassa työsuorituksia,
jotka voivat olla itsenäisiä suoritukseen liittyvien työmenetelmien rajoissa.

Taso 3: Tason edellyttämä koulutus: oppivelvollisuuskoulu ja/tai  ammatillinen koulutus ja tekni-
nen lisäkoulutus tai teknillinen koulutus tai muu keskiasteen koulutus
Koulutukseen sisältyy enemmän teoreettista tietoa kuin tasolla 2. Toiminta sisältää pääasiassa tek-
nistä työtä, joka voi olla itsenäistä ja/tai sisältää toimeenpanevia ja koordinoivia tehtäviä.

Taso 4: Tason edellyttämä koulutus: keskiasteen (yleissivistävä tai ammatillinen) koulutus sekä sen
lisäksi keskiasteen jälkeinen teknillinen koulutus
Koulutus sisältää korkea-asteen teknillisen koulutuksen, joka on hankittu oppilaitoksissa tai niiden
ulkopuolella. Koulutus antaa korkea-asteen tieto- ja taitotason. Se ei tavallisesti edellytä asian-
omaisten eri alojen tieteellisten perusteiden hallintaa. Näiden taitojen ja tietojen perusteella on
mahdollista yleensä toimia itsenäisesti suunnittelu- ja/tai johto- ja/tai hallintotehtävissä.

Taso 5: Tason edellyttämä koulutus: keskiasteen (yleissivistävä tai ammatillinen) koulutus sekä sen
lisäksi korkeakoulussa suoritettu koulutus
Koulutus johtaa yleensä ammatin harjoittamisessa itsenäiseen asemaan (palkattuna tai itsenäisenä
ammatinharjoittajana) ja edellyttää ammatin tieteellisten perusteiden hallintaa. Ammatinharjoitta-
misen edellyttämä kelpoisuus voidaan yhdistää tähän koulutukseen.

Tasoluokituksen oli tarkoitus olla apuväline, jolla eri jäsenmaiden tutkintojen tasoa voitai-
siin vertailla keskenään. Luokitus on vain suositus, ja kunkin maan kansalliset viranomaiset
päättävät, miten siihen suhtautuvat. Vain osa jäsenmaista on määritellyt, miten oman maan
tutkinnot sijoittuvat siihen. Luokitusta voidaankin käyttää apuna vain sellaisten maiden tut-
kintojen keskinäisessä vertailussa, jotka ovat tehneet omia tutkintojaan koskevan määrittelyn.

Suomen opetusministeriö on vuonna 1998 sijoittanut suomalaiset tutkinnot EY:n taso-
luokitukseen (OPM 55/330/97). Opetusministeriön suosituksessa todetaan, ettei ensimmäistä
ja toista tasoa ole Suomen koulutusjärjestelmässä. Tasolle 3 sijoitetaan ammatilliset perus-
tutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, tasolle 4 opistoasteen ja ammatilli-
sen korkea-asteen tutkinnot ja tasolle 5 korkeakoulututkinnot.

Monissa maissa tutkintojen sijoittelussa ovat erityisen ongelmallisia olleet luokituksen
tasot 2 ja 3. CEDEFOP valitsi tutkintojen vertailuunsa ammattitaitoisen työntekijän vertailu-
tasoksi tason 2. Kuitenkin myös eräät muut maat ovat Suomen tavoin katsoneet, että tämä
taso on liian vaatimaton niiden ammattikoulutuksesta saataville tutkinnoille. Esimerkiksi sak-
salaisen tutkimuslaitoksen BIBB:n (Bundesinstitut für Berufsbildung) edustaja kertoi vuonna
1996 Hollannissa pidetyssä tutkintojen vertailua käsitelleessä seminaarissa, että heidän sel-
vityksensä mukaan saksalaiset duaalijärjestelmän tutkinnot sijoittuisivat tasolle 3. Saksa ei
ole tehnyt kansallista päätöstä tutkintojensa sijoittamisesta EY:n tasoluokitukseen.

10.2.2. Kansallisia tutkintojen tasoryhmittelyjä

Kaikki maat eivät ole määritelleet omalle koulutukselleen ja tutkinnoilleen lainkaan nume-
rolla määriteltyä tasoluokitusta. Esimerkiksi Saksassa ja Suomessa taso määritetään vain sa-
nallisesti. Suomessa koulutustasoja ovat esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus, opis-
toasteen koulutus, ammatillisen korkea-asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus. Näistä
opistoasteen koulutus ja ammatillisen korkea-asteen koulutus ovat jäämässä pois tutkintora-
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kenteesta. Saksassa on vastaavasti Elementarbereich, Sekundarbereich I, Sekundarbereich II
ja Tertiärbereich.

Hollanti

Helpointa EY:n luokituksen käyttö on Hollannissa, koska kyseinen luokitus oli siellä vuonna
1996 voimaan tulleen kansallisen tutkintojärjestelmän jäsentelyrunkona. Näin ollen kaikilla
Hollannin ammatillisilla tutkinnoilla on paikkansa jollakin EY:n tasoluokituksen tasolla.
Hollannin tutkintotasot on määritelty seuraavasti:

Taso 1 apulainen, harjoittelija. Apulainen tai harjoittelija suorittaa valvonnan alaisena hänelle an-
nettuja rutiiniluonteisia, yksinkertaisia tehtäviä. Tällä tasolla olevat eivät suorita tai eivät vielä ole
suorittaneet tason 2 edellyttämää tutkintoa.

Taso 2 perustyöntekijä. Työntekijä suorittaa itsenäisesti hänelle annettuja käytännönläheisiä työ-
tehtäviä. Tuotantoketjussa hän vastaa tehtävien käytännön toteutuksesta, ei suunnittelusta. Vastuun
suorittamistaan tehtävistä hän jakaa muiden saman tason työntekijöiden kanssa.

Taso 3 alan ammattilainen. Kyseinen työntekijä suorittaa itsenäisesti alansa työtehtäviä, mutta hän
myös jakaa tehtäviä työntekijöille (taso 2) ja apulaisille/harjoittelijoille (taso 1) ja on niistä vastuus-
sa esimiehilleen. Edelleen hän valmistelee ja suunnittelee tulevia työrutiineja ja työnkulkua.

Taso 4 keskitason johtaja, johonkin toimeen erikoistunut työntekijä. Keskitason johtaja tai johonkin
toimeen erikoistunut työntekijä suorittaa tehtävänsä täysin itsenäisesti ja hänen tehtäväkenttänsä
yrityksessä voi olla hyvin laaja. Tehtäviin kuuluu niin vaativien rutiinitöiden käytännön toteutus
kuin muiden tasojen työntekijöiden työnkulun suunnittelu. Sen ohella hänen vastuullaan ovat ko-
konaisten tuotantoprosessien suunnittelu ja/tai niihin liittyvät hallintotehtävät ja/tai uusien tuottei-
den tai prosessien kehittäminen.

Tasolla 5 ovat tehtävät, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto, sekä johtavissa tehtävissä tarvittavat
ammatit.

(COLO 1999)

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa, jossa valtio yleisesti ottaen säätelee toimintaa vähemmän kuin Man-
ner-Euroopassa, ei tutkintojakaan juuri säännellä lainsäädännöllä. Ei esimerkiksi ole ole-
massa lakia, joka määrittelisi, mitkä ovat korkeakoulututkintoja, ja yliopistot saavat itse
päättää, minkänimisiä tutkintoja ne antavat ja minkäpituisia ja -tasoisia opintoja niihin
vaaditaan. Tämä tuo vaikeuksia tutkintojen vertailuun.

Vuonna 1986 Isossa-Britanniassa otettiin käyttöön uusi ammatillisten tutkintojen järjes-
telmä, NVQ-järjestelmä, jossa tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito näyttökokeis-
sa. Tutkintoon valmentavaa koulutusta ei säännellä, ainoastaan tutkintoja. Samassa yhtey-
dessä Isoon-Britanniaan kehitettiin oma viisiportainen tutkintojen tasoluokitus. Vaikka sii-
näkin on viisi luokkaa, ovat kriteerit, joilla tutkinnot niihin jaetaan, erilaisia kuin EY:n ta-
soluokituksessa. Koska Isossa-Britanniassa koulutusta ei ole säännelty eikä standardoitu, ei
koulutus myöskään voi olla luokituksen perustana. Tasoluokitus on tehty työtehtävien vaa-
tivuuden pohjalta. Tasomääritykset ovat seuraavat:

Taso 1: pätevyys erilaisiin työtehtäviin, joista suurin osa saattaa olla rutiininomaisia ja ennakoita-
vissa.
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Taso 2: pätevyys huomattavaan määrään erilaisia työtehtäviä eri yhteyksissä. Osa tehtävistä on
monimutkaisia tai vaihtelevia, ja työssä on jonkin verran henkilökohtaista vastuuta tai päätösvaltaa.
Usein edellytetään yhteistyökykyä, mahdollisesti työryhmän tai tiimin jäsenenä.

Taso 3: pätevyys suorittaa lukuisissa yhteyksissä vaikeita ja vaihtelevia työtehtäviä useilla alueilla.
Tehtäviin kuuluu huomattavaa vastuuta ja päätösvaltaa ja usein edellytetään muiden opastamista tai
valvomista.

Taso 4: pätevyys suorittaa lukuisissa yhteyksissä vaikeita teknisiä tai ammatillisia työtehtäviä
useilla alueilla. Huomattavaa henkilökohtaista vastuuta ja päätösvaltaa. Tehtäviin kuuluu vastuuta
muiden työstä sekä resurssien allokointia.

Taso 5: pätevyys soveltaa huomattavaa määrää perusperiaatteita ja monimutkaisia menettelytapoja
laajoissa ja usein yllättävissäkin yhteyksissä. Työtehtäville on tyypillistä hyvin merkittävä henkilö-
kohtainen itsenäisyys, usein huomattava vastuu muiden työstä, resurssien allokointi sekä henkilö-
kohtainen vastuu analyyseista, diagnooseista, suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja arvioinnista.

(Puurula & al. 1996, 37)

Kaikki NVQ-tutkinnot sijoittuvat jollekin tasoista 1–4. Viidennelle tasolle sijoittuvat kor-
keakoulututkinnot.

Tutkintojen sijoittumisen NVQ-järjestelmän eri tasoille piti alun perin määräytyä am-
mattien todellisen sisällön tarkan tutkimisen perusteella riippumatta ammattien historialli-
sesta statuksesta ja jo ammateissa toimivien koulutustaustasta. Tämä osoittautui käytännös-
sä mahdottomaksi. Vaikka Isossa-Britanniassa työelämä osallistuu standardien määritte-
lyyn, ohjausryhmät koostuvat pääasiassa tietyntyyppisistä liikkeenjohdon ammattilaisista
ja konsulteista, ei niinkään keskimääräisistä työnantajista. Käytännön standardien määrittely
on annettu pienille työryhmille ja näiden valtuuttamille konsulteille, eikä standardeista oh-
jausryhmissä enää tarkemmin keskustella. (Field 1995, 37) Tutkintojen sisällön määrittelyn
tekevät käytännössä pitkälle koulutuksen ammattilaiset, ja NVQ-tasot asettuvat samalle ta-
solle kuin vastaavat aikaisemmin annetut tutkintotodistukset (Wolf 1994, 18).

Ranska

Myös Ranskan kansallisen tasoluokituksen lähtökohtana on työtehtävien vaativuus. Kaikki
kansalliseen koulujärjestelmään kuuluvat tutkinnot on sijoitettu maan omaan tasoluokituk-
seen. Myös aikuiskoulutuksena suoritetut työviranomaisten järjestämät omat tutkinnot on
sijoitettu luokitusjärjestelmään, ja luokitusjärjestelmää käytetään myös eräänä palkan mää-
räytymisen perusteena.

Tasoluokkia on kuusi. Numerointi etenee käänteisesti ylhäältä alaspäin niin, että ensim-
mäisellä ja toisella tasolla työskentelevät akateemisen eli yliopisto- tai korkeakoulutuksen
saaneet henkilöt. Luokitusperusteena on käytetty Ranskan kansallisen koulutusjärjestelmän
rakennetta. Tutkintojen sijoittelu eri tasoille on seuraava:

Tasot 1–2: Tehtävissä työskenteleviltä edellytetään koulutusta, joka vastaa tai on korkeampi kuin
licence-tutkinto (mikä vastaa 3 vuoden opintoja yliopistossa) tai korkeakoulututkinto (grande école).

Taso 3: Tehtävissä työskenteleviltä edellytetään ylempää teknikon tutkintoa (BTS-tutkintoa) tai
teknisen alan DUT-tutkintoa (2-vuotinen korkea-asteen koulutus) tai yliopistojen ensimmäisen jak-
son 2-vuotisen välitutkinnon suorittamista.
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Taso 4: Tehtävissä työskenteleviltä edellytetään vähintään ylioppilastutkintoa (BAC) tai 3-vuotista
lukiossa suoritettavaa Brevet de Technicien -tutkintoa (BT) tai ammatillista ylioppilastutkintoa (Bac
Pro).

Taso 5: Tehtävissä työskenteleviltä edellytetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen laaja-
alaisemman BEP-tutkinnon tai erikoistuneemman CAP-tutkinnon suorittamista tai aikuisten en-
simmäisen asteen ammatillisen koulutuksen (CFPA) suoritusta.

Taso 6: Tehtävissä työskenteleviltä ei vaadita muuta koulutusta kuin pakollinen oppivelvollisuus
(oppivelvollisuuskoulun kaksi viimeistä vuotta voivat sisältää ammattiin valmentavia opintoja).

(Puurula & al. 1996, 42)

10.2.3. ISCED 97 -luokitus

Yhteisiä ammatteja ja koulutusta koskevia luokituksia tarvitaan erilaisia väestötilastoja
tehtäessä. Tilastoinnin pohjaksi tehdyt luokitukset ovat tilastoinnin tarpeiden mukaisia, ei-
vätkä aikaisemmat tilastoluokitukset ole kovin hyvin sopineet koulutuksen vertailuun. Esi-
merkiksi Suomen työministeriön ammattiluokituksesta on todettu, ettei sitä voi käyttää
pätevyysvaatimusten tai työn vaikeusasteen selvittämiseen. (Kivinen & al. 1993, 11)

Tilastollisia tarkoituksia varten tehdyistä koulutusluokituksista laajimmin käytetty ja
merkittävin on ISCED (International Standard Classification of Education), joka otettiin
käyttöön vuonna 1976. Sitä on myöhemmin korjattu, ja Unescon 29. yleiskokouksessa
vuonna 1997 hyväksyttiin uusi ISCED 97, joka otettiin käyttöön kansainvälisessä tilasto-
yhteistyössä vuonna 1999.

ISCED 97 on muista luokituksista, esimerkiksi kansainvälisestä ammattiluokituksesta
riippumaton luokitusjärjestelmä. Sitä käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kan-
sainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa. Luokitus tekee mahdolliseksi eri maiden kou-
lutusjärjestelmien tilastollisen vertailun, koska siinä on määritelty kansainvälisesti hyväk-
sytyt koulutuksen luokittelukriteerit. (Tilastokeskus 1999, 3)

Aikaisemmassa ISCEDissä koulutusasteen (level) mittaaminen perustui koulutusai-
kaan. Mitä pidemmästä koulutuksesta oli kysymys, sitä korkeampi oli koulutusaste. (Puu-
rula & al. 1996) Tästä seurasi se, että alat, joilla harjaantumiseen tarvittiin pitkä aika, esi-
merkiksi jotkut käsityöammatit, saattoivat nousta luokituksessa samalle tasolle tohtorintut-
kintojen kanssa. Erityisesti korkea-asteella vanhan ISCEDin koulutustilastojen vertailukel-
poisuus oli heikko. Tarvetta muuttaa luokitusjärjestelmää aiheuttivat myös korkea-asteen
koulutusjärjestelmien muutokset. (Tilastokeskus 1999, 8)

ISCED 97 -luokitusta käytetään kansainvälisessä koulutustilastoyhteistyössä. On to-
dennäköistä, että tilastoinnin lisäksi ISCED 97 -luokituksen käyttö yleistyy myös tutki-
muksessa. Esimerkiksi Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat, joka käyttää ISCED 97-
luokitusta omissa työvoimatutkimuksissaan, suosittelee sen käyttämistä myös vastaavissa
survey-tutkimuksissa. Suomessa on kuitenkin työvoimatutkimuksissa päätetty käyttää tut-
kintorekisteriä silloin, kun väestöä luokitellaan korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan.
(Tilastokeskus 1999, 24)

Vaikka ISCED 97 -luokitus on aikaisempia monikäyttöisempi, ei sekään ole ongelmaton.
Kuitenkin ISCED 97 on käsitykseni mukaan olemassa olevista luokituksista kehittynein, ja
pidän todennäköisenä sen käytön yleistymistä. Viime aikoina erityisesti Itä-Euroopan maat
ovat omissa tutkintojärjestelmiensä kuvauksissa sijoittaneet tutkintonsa tähän järjestelmään.

ISCED 97 -luokituksessa lähtökohtana on se, että on useita koulutusasteen luokittelukri-
teereitä, joita arvioidaan yhdessä. Koulutusasteen määrittely tehdään kokonaisuuden perus-
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teella, eikä jonkin yksittäisen kriteerin täyttymättömyys merkitse sitä, etteikö koulutusta
voitaisi sijoittaa jollekin tasolle. Myös koulutuksen sisältö otetaan huomioon. Uutena piir-
teenä ovat seuraavat lisäluokitukset: sijoittumistavoite (destination), suuntautuminen
(orientation), kansallinen tutkintorakenne (national degree structure) ja koulutuksen teo-
reettinen kesto (theoretical duration).

ISCED 97 koulutusasteet

ISCED 97 -luokituksessa koulutusasteella (level of education) tarkoitetaan ”koulutuksen
oppimiskokonaisuuksien ja opittavien taitojen kokonaisuutta eli koulutuksen vaativuusta-
soa. Ylemmän asteisen koulutuksen katsotaan olevan oppisisällöltään vaativampi kuin
alemman asteen.” (Tilastokeskus 1999)

ISCED 1997 soveltamisoppaan mukaan luokittelun eräänä perusteena on koulutusoh-
jelman sisältö. Kuitenkin oppaassa todetaan, että koulutusten luokittaminen pelkästään si-
sältöjen avulla on vaikeaa, koska ei ole olemassa oppisisältöjen kansainvälisen vertailun
standardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaa-
tivuuteen liittyviä kriteerejä. Koulutusasteiden kansainväliset kriteerit ovat seuraavat:

Taso 0 Esiasteen koulutus (pre-primary education)
Esiasteen koulutus on järjestäytyneen koulutuksen varhaisvaihe, joka on suunniteltu tutustuttamaan
lapset koulutyyppiseen ympäristöön.
Kriteereitä:
•  opetuksella on oppisisältö
•  opetus tapahtuu laitoksessa (esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa)
•  opetus on suunniteltu yli kolmevuotiaille lapsille. Esiasteen opetus päättyy alemman perusas-

teen alkaessa, tavallisesti 7-vuotiaana.
•  esiasteen opetusta antavalla opetushenkilökunnalla on tietyt pedagogiset kelpoisuusvaatimukset

(opetusalan tutkinto). Näin esiasteen opetus eroaa lastenhoidosta, jossa lastenhoitajilla on hoi-
toalan tutkinto tai ei lainkaan varsinaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Taso 1 Alemman perusasteen koulutus (primary education)
Alemman perusasteen opetus alkaa tavallisesti 5–7-vuotiaana ja kestää 4–6 vuotta.
Alemman perusasteen opetus ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta on yhä yleisempää, että lapset ovat
saaneet esiopetusta ennen sen alkua.
Kriteereitä:
•  systemaattisten opintojen alkaminen lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Koulutus

antaa myös perustiedot esimerkiksi historiassa, maantieteessä ja luonnontieteissä, yhteiskunta-
tieteissä, taiteissa ja musiikissa.

•  lasten siirtyminen alemman perusasteen oppilaitoksiin tai koulutukseen
•  oppivelvollisuuden alkaminen

Taso 2 Ylemmän perusasteen koulutus (lower secondary education)
Ylemmän perusasteen koulutuksen pituus vaihtelee kansainvälisesti kahdesta kuuteen vuoteen.
Ylemmän perusasteen pakollisena pohjakoulutuksena on yleensä alemman perusasteen tai vastaa-
van oppisisällön suorittaminen tai hallitseminen. Ylemmän perusasteen koulutus päättyy yleensä 8–
10 kouluvuoden jälkeen oppilaiden ollessa iältään 15–17-vuotiaita.
Kriteereitä:
•  ylemmällä perusasteella opetus on oppiainekeskeisempää kuin alemmalla perusasteella ja

opettajat ovat erikoistuneet tiettyyn oppiaineeseen. Oppilaalla on useita opettajia, joista kukin
opettaa vain tiettyjä oppiaineita.

•  koulutus syventää alemmalla perusasteella saatuja perustaitoja ja luo pohjaa myöhemmille
opinnoille



102

•  ylemmän perusasteen opinnot alkavat yleensä kuusi vuotta kestäneiden alemman perusasteen
opintojen jälkeen ja päättyvät, kun on saatu yhteensä yhdeksän vuotta koulutusta alemman pe-
rusasteen alkamisesta lukien

•  oppivelvollisuus päättyy samanaikaisesti ylemmän perusasteen koulutuksen päättymisen kanssa

Taso 3 Keskiasteen koulutus (upper secondary education)
Opinnot alkavat keskiasteella yleensä 15–16-vuotiaana. Keskiasteen koulutuksen kesto vaihtelee
kansainvälisesti kahdesta viiteen vuoteen.
Kriteereitä:
•  pohjakoulutusvaatimuksena on tavallisesti ylemmän perusasteen koulutuksen suorittaminen tai

vastaavat valmiudet
•  keskiasteella opetus on vieläkin selvemmin oppiaineittain eriytynyttä kuin ylemmällä perusas-

teella. Opettajilla on tavallisesti korkeamman tasoinen koulutus kuin ylemmällä perusasteella.

Taso 4 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta (post-secondary non-
tertiary education)
Keskiasteen jälkeiset koulutukset, jotka eivät ole korkea-asteen koulutusta, sijoittuvat keskiasteen
ja korkea-asteen välimaastoon.
Kriteereitä:
•  pääsyvaatimuksena on tavallisesti keskiasteen koulutuksen suoritus
•  koulutuksen tarkoituksena on syventää keskiasteella hankittuja tietoja
•  opiskelijat ovat tavallisesti vanhempia kuin keskiasteella
•  koulutuksen kesto on tyypillisesti kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen; kuitenkin vähintään

kolme vuotta keskiasteen koulutuksen alusta lukien

Taso 5 Korkea-asteen koulutus (first stage of tertiary education)
Korkea-asteen koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään keskiasteen koulutuksen suori-
tus. Korkea-asteen koulutuksen on oltava kestoltaan vähintään kaksi vuotta. Tämä koulutus ei ole
tieteelliseen jatkotutkintoon päättyvää jatkokoulutusta. Se sijoitetaan tutkijakoulutusasteelle, tasolle 6.
Korkea-asteen koulutus jaetaan kahteen ryhmään, 5B:hen ja 5A:han.

5B-koulutus: alemman korkea-asteen koulutus
5B-koulutus on käytännöllisemmin suuntautunutta kuin 5A-koulutus eli se keskittyy rajatummin
tietyn ammatin teknisiin ja käytännön kysymyksiin ja tietyssä ammatissa tarvittavien taitojen opis-
keluun, vaikkakin se voi sisältää myös teoreettisia opintoja. 5B-koulutus on kestoltaan tyypillisesti
5A-koulutusta lyhyempää ja tähtää välittömään siirtymiseen työmarkkinoille.
Kriteereitä:
•  5B-koulutus on käytännöllisemmin suuntautunutta kuin 5A-koulutus. Koulutus ei anna val-

miuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen.
•  5B-koulutuksen vähimmäiskesto on kaksi vuotta päätoimisia opintoja keskiasteen koulutuksen

suorituksen jälkeen
•  koulutus valmistaa yleensä tiettyyn ammattiin.

5A-koulutus: korkeakouluasteen koulutus
5A-koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, joka on sisällöltään teoreettisesti suuntautunutta, antaa val-
miudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin.
Kriteereitä:
•  koulutuksen suorittaminen vaatii vähintään kolmen vuoden päätoimista opiskelua keskiasteen

koulutuksen suorittamisen jälkeen. 5A-koulutukset ovat kuitenkin yleensä vähintään nelivuotisia.
•  opetushenkilökunnassa on tieteellisen jatkokoulutuksen suorittaneita eli opettajistolla on riittä-

vä pätevyys opettaa oppilaita koulutusasteella, joka valmistaa tieteelliseen jatkokoulutukseen
tai korkean vaatimustason ammatteihin

•  koulutuksen suorittaminen voi vaatia tutkimustyön tai tutkielman tekoa
•  koulutus valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin tai tieteelliseen tutkijakoulutukseen
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Taso 6 Tutkijakoulutusaste (second stage of tertiary education leading to an advanced research
qualification)
Tieteellinen jatkokoulutus luokitellaan tutkijakoulutusasteelle. Koulutusohjelmiin sisältyy tieteel-
listä tutkijakoulutusta ja niissä edellytetään itsenäistä tutkimustyöskentelyä.
Kriteereitä:
•  koulutuksen suorittaminen vaatii väitöskirjan tai tutkimustyön tekemistä. Väitöskirjan tai tut-

kimustyön on oltava niin korkeatasoinen, että se voidaan julkaista. Sen on oltava itsenäisen tut-
kimuksen tulosta ja tieteelliseltä sisällöltään merkittävä.

•  koulutus ei perustu pelkästään kurssien suorittamiseen
•  koulutus valmistaa opettajan paikoille korkea-asteen koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin ja tut-

kijan tehtäviin esimerkiksi valtion ja elinkeinoelämän palveluksessa.

ISCED 97 koulutusasteiden kuvaukset on tiivistetty seuraavaan sivun taulukkoon.

ISCED 97 koulutuskriteerit ja lisädimensiot

ISCED 97 -luokituksessa on koulutusasteluokituksen lisäksi siitä riippumaton koulutusala-
luokitus. Koulutusalaluokituksen kriteerinä on koulutusohjelman pääsisältö. Suomessa
pääsisältö määritellään opintolinjan, tutkinnon tai sen pääaineen perusteella.

Koulutusalaluokitus on kolmitasoinen. Pääkoulutusalat (broad fields) on jaettu koulutus-
aloihin (fields of education), jotka puolestaan on jaettu erikoistumisaloihin (fields of training).

Luokitusjärjestelmässä käytetään koodinumeroita. Ensimmäinen numero määrittää
pääkoulutusalan, toinen koulutusalan ja kolmas erikoistumisalan. Esimerkiksi numero 521
sisältää seuraavaa tietoa: Pääkoulutusalana on numero 5 Engineering, Manufacturing and
Construction. Koulutusalana on numero 52 Engineering and Engineering Trades. Kolmi-
numeroinen 521 kertoo vielä erikoistumisalan Mechanics and Metal Work.

Koulutus, jonka pääsisältö muodostuu kahden tai useamman ISCED 97 -koulutusalan
opinnoista, luokitellaan enemmistöperiaatteen mukaan niin, että koulutusala määritellään
hallitsevimman alan mukaan. Jos koulutuksen pääsisältö muodostuu useista saman koulu-
tusalan erikoistumisaloista, joista mikään ei ole hallitseva, käytetään numeroa 0 kolmante-
na numerona. Numeroa 9 käytetään, mikäli koulutuksen alasta ei ole tietoa tai sitä ei voida
sijoittaa mihinkään olemassa olevaan ryhmään.

ISCED 97 -luokituksen pääkoulutusalat on pyritty määrittelemään siten, että ne sopivat
kansallisiin koulutusalaluokituksiin. ISCED 97:n ja suomalaisen koulutusluokituksen kou-
lutusalat vastaavat pääosin toisiaan. Tarkempaa luokittelua ja myös ATK-käsittelyä varten
tarvitaan kuitenkin koodiavain, jonka avulla suomalaisen koulutusluokituksen mukaiset ai-
neistot muunnetaan ISCED 97:n mukaisiksi.

Koulutusaste- ja koulutusalaluokitusten lisäksi ISCED 97:ssä on seuraavat neljä lisä-
luokitusta, joiden avulla koulutusohjelmia voidaan luokitella koulutusasteiden sisällä: si-
joittumistavoite (destination), suuntautuminen (orientation), kansallinen tutkintorakenne
(national degree structure) ja teoreettinen kesto (theoretical duration).

Koulutuksen sijoittumistavoite ilmaisee, minkälaisia jatko-opintoja varten koulutus on
suunniteltu. Sijoittumistavoite (A, B, C) määritellään ISCED 97 -koulutusasteilla 2, 3 ja 4.
Korkea-asteen koulutuksessa käytetään myös jaottelua A- ja B-ryhmiin, mutta niiden si-
sällön määrittelyssä käytetään sijoittumistavoitteen lisäksi myös muita kriteereitä.

Sijoittumistavoitteet ISCED 97 -koulutusasteella 2
2A ⇒ 3A, 3B
2B ⇒ 3C
2C ⇒ työmarkkinoille
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Isced 97 koulutusasteet

Koodi    Asteen nimi                           Kriteerit

Level 0 Pre-primary education
Esiasteen koulutus

Oppisisältö
Opetusta annetaan laitoksessa (esim. koulu tai lastentarha)
Vähimmäisikä (3 vuotta)
Yläikäraja (6–7 vuotta)
Opetushenkilökunnan kelpoisuusvaatimukset

Level 1 Primary education
Alemman perusasteen
koulutus

Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan systemaattisen har-
joittelun alkaminen. Perustiedot esim. historiassa, maantieteessä
ja luonnontieteessä, yhteiskuntatieteissä, taiteissa ja musiikissa
Siirtyminen alemman perusasteen (level 1) oppilaitoksiin tai
koulutukseen
Oppivelvollisuuden alkaminen

Level 2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen
koulutus

Jako oppiaineisiin
Perustaitojen syventäminen ja pohjan luominen myöhemmille
opinnoille
Alkaa noin 6 vuotta kestäneiden alemman perusasteen (level 1)
opintojen jälkeen ja päättyy, kun alemman perusasteen alkami-
sesta on kulunut noin 9 vuotta
Oppivelvollisuus päättyy
Oppilaalla on useita opettajia, jotka kukin opettavat vain tiettyä
oppiainetta

Level 3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus

Vaadittavat edeltävät opinnot ylempi perusaste, level 2 eli noin 9
vuotta opintoja alemman perusasteen eli level 1:n alusta lukien

Level 4 Post-secondary non-tertiary
education
Keskiasteen jälkeinen
koulutus, joka ei ole
korkea-asteen koulutusta

Vaaditut edeltävät opinnot level 3
Sisältö: tarkoituksena syventää keskiasteella eli level 3:lla
hankittuja tietoja
Ikä: opiskelijat vanhempia kuin keskiasteella eli level 3:lla
Kesto tyypillisesti 6 kk–2 vuotta level 4:n alusta lähtien, vähim-
mäiskesto yhteensä 3 vuotta level 3:n alusta lukien

Level 5 First stage of tertiary
education
Korkea-asteen koulutus

5B-ohjelmat
Alemman korkea-asteen
koulutus

5A-ohjelmat
Korkeakouluasteen
koulutus

Vaaditut edeltävät opinnot level 3 tai 4
Eivät ole tieteellisiä jatkotutkintoja (advanced research
qualifications) eli level 6:n koulutusta
Kesto vähintään 2 vuotta

Käytännöllisemmin suuntautuneita kuin 5A-ohjelmat
Valmistavat selvemmin tiettyyn ammattiin kuin 5A-ohjelmat
Eivät anna valmiuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen
Lyhempiä kuin 5A-ohjelmat (vähimmäiskesto 2 vuotta)

Vähimmäiskesto 3 vuotta
Opettajistossa tieteellisen jatkokoulutuksen (level 6) suorittaneita
eli opettajistolla riittävä pätevyys opettaa oppiaineita asteella, jo-
ka valmistaa tieteelliseen jatkokoulutukseen tai korkean vaati-
mustason ammatteihin
Suorittaminen voi vaatia tutkimustyön tai tutkielman tekoa
Valmistavat korkean vaatimustason ammatteihin tai tieteelliseen
tutkijakoulutukseen (level 6)

Level 6 Second stage of tertiary
education
Tutkijakoulutusasteen
koulutus

Sisältö tutkimussuuntautunut
Tutkimuksen tai väitöskirjan laatiminen
Ei perustu pelkästään kurssien suorittamiseen
Valmistaa vaativiin opetus- ja tutkijantehtäviin

Lähde: Tilastokeskus 1999
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2A-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen koulutusasteelle 3 ja sitä kautta ylempään
koulutukseen.
2B-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen 3C-koulutukseen.
2C-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen työmarkkinoille.

Sijoittumistavoitteet ISCED 97 -koulutusasteella 3
3A ⇒ 5A
3B ⇒ 5B
3C ⇒ 3, 4, työmarkkinoille

3A-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen 5A:han.
3B-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen 5B:hen.
3C-koulutuksia ei ole suunniteltu johtamaan suoraan 5A- eikä 5B-koulutuksiin. Ne val-
mistavat siirtymään joko suoraan työmarkkinoille, koulutusasteen 4 koulutuksiin tai mui-
hin koulutusasteen 3 koulutuksiin.

Sijoittumistavoitteet ISCED 97 -koulutusasteella 4
4A ⇒ 5A
4B ⇒ 5B
4C ⇒ 4, työmarkkinoille

4A-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen 5A:han.
4B-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen 5B:hen.
4C-koulutukset valmistavat suoraan siirtymiseen työmarkkinoille tai muihin koulutusas-
teen 4 koulutuksiin. Niitä ei ole suunniteltu johtamaan suoraan 5A- tai 5B-koulutuksiin.

Tutkintojen vertailussa yleensäkin yksi olennainen kriteeri on se, minkälaiset jatko-opinto-
mahdollisuudet tutkinto antaa. ISCED-luokituksen sijoittumistavoitekoodi kertoo sen san-
gen näppärästi. Sijoittumistavoitejärjestelmä pyrkii ottamaan huomioon mahdollisimman
hyvin erilaisia variaatioita, joita eri maiden koulutusjärjestelmissä on. Jos jonkin maan jär-
jestelmään ei kuulu jotakin sijoittumistavoitetta, tämä ryhmä jää tyhjäksi. Esimerkiksi Suo-
men koulutusjärjestelmässä ei ole lainkaan 2B-, 2C-, 3B-, 4A- ja 4B- koulutuksia. 3C:hen
voidaan luokitella lyhyitä kurssimuotoisia suoraan työelämään suuntautuneita koulutuksia,
joita suomalaiseen koulutusluokitukseen ei ole otettu mukaan.

Koulutusohjelman suuntautuminen (orientation) määritellään koulutusasteilla 2, 3 ja 4.
Suuntautuminen ja sijoittumistavoite ovat toisistaan riippumattomia.

Suuntautuminen määritellään seuraavasti:

Yleissivistävä (general):
Koulutus, jota ei ole suunniteltu valmistamaan oppilaita mihinkään tiettyyn ammattiin. Vähemmän
kuin 25 prosenttia koulutuksen sisällöstä on ammatillista tai teknillistä koulutusta.

Esiammatillinen tai esitekninen koulutus (pre-vocational or pre-technical):
Koulutus, joka on pääasiassa suunniteltu tutustuttamaan työelämään ja valmistamaan opiskelijoita
ammatilliseen tai tekniseen jatkokoulutukseen. Koulutuksen suorittaminen ei anna ammatillista tut-
kintoa tai ammattipätevyyttä työmarkkinoilla. Ohjelman sisällöstä vähintään 25 prosenttia on am-
matillista tai teknistä koulutusta.

Ammatillinen tai tekninen koulutus (vocational or technical):
Koulutus, joka valmistaa osallistujia suoraan siirtymiseen työmarkkinoille tiettyyn ammattiin. Oh-
jelman suorittaminen antaa ammattipätevyyden.
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Suoritusjärjestyksen perusteella koulutusohjelmia jaotellaan kansallisen tutkintorakenteen
mukaisesti ryhmiin vain korkea-asteella, tasolla 5. Tutkinnot jaotellaan niiden tutkintojär-
jestelmäpaikan eli tutkintojen suoritusjärjestyksen perusteella seuraavasti (OECD Manual
for the Implementation of ISCED-97 in OECD Member Countries, s. 34–35 ja s. 40 sekä
Unesco käyttävät hieman erilaista tutkintojärjestelmäpaikkaluokitusta):

•  välitutkinto (intermediate)
•  ensimmäinen tutkinto (first)
•  toinen tutkinto (second)
•  kolmas tai myöhempi tutkinto (third and further)

Samoin koulutuksen suunniteltu kesto (theoretical duration) määritellään vain korkea-
asteella. Korkea-asteen koulutusohjelmat jaotellaan ohjelmien teoreettisen keston perus-
teella ryhmiin seuraavasti:

•  alle 2 vuotta very short (VS)
•  alle 3 vuotta short (S)
•  2–alle 5 vuotta medium (M)
•  5–6 vuotta long (L)
•  yli 6 vuotta very long (VL)

Koska koulutuksen suunniteltu kesto on tutkintojen vertailussa mukana yhtenä kriteerinä,
saadaan ISCED 97 -luokitusta käytettäessä korkea-asteen tutkinnoista tämä tarpeellinen
vertailutieto.

Kun kansallisia tutkintoja sijoitetaan järjestelmään, näkyy koulutuksen kestoa koskevan
kohdan soveltamisessa havainnollisesti se, mitä tarkoittaa se, ettei jonkin kriteerin täytty-
mättömyys estä sijoittamasta tutkintoa johonkin ryhmään silloin, jos se on kokonaisuuden
kannalta perusteltua. Esimerkiksi koulutuspituus ei yksin ratkaise luokittelua. Niinpä suo-
malaiset erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot sekä
yleisesikuntaupseerin tutkinto luokitellaan koulutuksen suunniteltua kestoa koskevassa
kohdassa ryhmään yli 6 vuotta (very long), mutta koulutusasteluokituksessa ne sijoittuvat
samalle 5A-tasolle kuin muut korkeakoulututkinnot. Suomen opistoaste puolestaan luoki-
tellaan ryhmään, jossa koulutuksen kesto on alle 3 vuotta (short). Teknisissä oppilaitoksis-
sa suoritetut insinöörin tutkinnot sekä metsätalousinsinöörin ja merikapteenin tutkinnot,
ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot eli kandidaatin
tutkinnot luokitellaan kaikki samaan ryhmään, jossa koulutuksen kesto on alle 5 vuotta.
Opistoasteen tutkinnot ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet lähes kaikki kolmivuo-
tisia, mutta ilmeisesti lyhyyden avulla saadaan esimerkiksi teknikon tutkinnot tässä luokit-
telussa eroamaan insinöörin tutkinnoista.

ISCED 97 -koodia voidaan käyttää eripituisena sen mukaan, millaista tietoa tarvitaan.
Esimerkiksi koulutusaste- ja koulutusalatietoa voidaan käyttää erillään muusta koodista.

Esimerkki diplomi-insinööri, konetekniikka
ISCED 97 -koodi on 5A 521 – – 2 L

5A → koulutusaste
521→ koulutusala Mechanics and Metal Work
– → sijoittumistavoite on määritelty vain koulutusasteilla 2–4
– → suuntautuminen on määritelty vain koulutusasteilla 2–4
2 → tutkinto on kansallisessa tutkintorakenteessa toinen tutkinto
L → teoreettinen kesto 5–6 vuotta (long)
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Koulutusasteen määrittely on koulutuksen yhteiskuntaan kytkemisen kannalta ensisijainen
tekijä. Koulutusaste on selkeästi mitattavissa, kunhan saadaan sovittua mittauksen kriteerit.
Sen sijaan koulutuksen ammattispesifiyttä, jolla tarkoitetaan sitä, miten selvästi koulutus
on tiettyihin ammattitehtäviin valmistavaa, voidaan yleensä lähestyä vain analyyttisesti,
tyyppien tasolla. Koulutussuunnittelussa lähdetään siitä, että tietyistä koulutuksista sijoitu-
taan tiettyihin tehtäviin, mutta täysin toinen kysymys on, miten koulutukset ja ammatit to-
dellisuudessa kytkeytyvät ja voidaanko koulutusta vastaava työ jotenkin määritellä. (Ahola
& al. 1991, 49)

Kun tietää, mihin tutkinto on sijoitettu ISCED 97 -järjestelmässä, voi sen perusteella
nähdä monia tutkintojen vertailussa tarvittavia perustietoja. Tiedetään, mille koulutuksen
asteelle tutkinto sijoittuu, minkätasoiseen koulutukseen se antaa jatko-opintomahdollisuudet
ja ammatillisista tutkinnoista nähdään koulutusala.

Liitteessä 2 on selvitetty Suomen ja Saksan tutkintojen sijoittuminen ISCED-järjestel-
mään.
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11. TUTKIMUKSEN VERTAILUPERUSTA

11.1. Vertailuperustan muodostamisessa käytettyjä lähteitä

Olen muodostanut tutkimukseni vertailuperustan kokoamalla eri lähteistä yhteen keskeiset
tutkintojen vastaavuuksien määrittelyyn soveltuvat kriteerit. Suurin osa kriteereistä on joh-
dettavissa EU:n tutkintojen tunnustamisdirektiivien pohjalta.

Koulutuksen ja tilastoinnin asiantuntijat ovat joutuneet tutkintojen luokittelujärjestel-
miä, kuten ISCED -97 -luokitusta valmistellessaan määrittelemään erilaisille koulutuksille
soveltuvia vertailukriteereitä. Samoin näitä kriteereitä on jouduttu pohtimaan sellaisissa
EU-projekteissa, joissa on kehitetty tutkintojen vertailun apuvälineitä. Yksi tällaisista apuvä-
lineistä on tutkintotodistuksen kansainvälinen liite, Diploma Supplement, jota on esitelty
kohdassa 7.4. Vertailuperustan määrittelylle löytyy pohjaa myös vuosina 1996–99 toimi-
neessa Leonardo-hankkeessa Development and Feasibility Testing of Information Models
to Provide Transparency of Vocational Qualifications and Certifications (INFO-Model),
jossa kehiteltiin ammatillisista tutkinnoista annettuihin todistuksiin kansainväliseen käyt-
töön tarkoittettua lisäosaa. Leonardo-ohjelmaan kuuluvassa NetRef-hankkeessa (ks. kohta
6.3.2.) on puolestaan kehitelty tutkintojen vertailua tekevien tiedonvaihtokeskusten käyt-
töön sellaista kysymyslomaketta, jonka avulla tutkintojen vertailua tekevät voivat nopeasti
kysyä tutkinnosta täsmentäviä lisätietoja. Näiden täsmentävien kysymyksien perusteella
voi päätellä, mitä tässä hankkeessa on pidetty olennaisina vertailukriteereinä.

Esimerkiksi INFO-Model -projektissa kehitelty tutkintokuvaus muodostuu seuraavista
osista: 1) tutkinnon nimi, 2) tutkintotodistuksen antava viranomainen, 3) tutkinnon asema,
4) kyseinen ammatti/kyseiset ammatit tai ammattiala, 5) tutkinnon rakenne ja sisältö, 6)
opintosuoritusten arviointi, 7) pääsyvaatimukset, 8) tutkinnon suorittamisen muodot ja
koulutuksen kesto, 9) etenemis- ja lisäkoulutusmahdollisuudet. Viimeisenä kohtana ovat
osoitteet, joista voi saada lisätietoja.

Kaikissa edellä mainituissa hankkeissa vertailun apuvälineitä on kehitelty monikansal-
lisissa työryhmissä. Kun tarkastellaan näin syntyneitä apuvälineitä, voidaan havaita, että
niiden kehittelyssä käytetyt vertailukriteerit ovat olleet suurelta osin samoja. Näitä kritee-
reitä yhdistelemällä olen koonnut eräänlaisen tutkintoja koskevien vertailutietojen pienim-
män yhteisen nimittäjän. Siinä ovat sellaiset vertailussa tarvittavat olennaiset pohjatiedot,
jotka jokainen EU-maa pystyy tutkinnoistaan myös käytännössä antamaan.

Vaikka lopputulos näyttää yksinkertaiselta, tiedän omasta NetRef-työryhmän jäsenenä
saamastani kokemuksesta, että siihen pääsemiseksi on tarvittu vuosia kestänyt keskustelu
ja paljon eri maiden näkökantojen yhteensovittamista. Jo itse tutkinto-käsitekin on esimer-
kiksi Englannissa olennaisesti erilainen kuin Manner-Euroopassa. Hollanti ja Saksa puo-
lestaan haluaisivat vertailupohjaan paljon sellaisia koulutusta koskevia sisältötietoja, joita
ei voida antaa maissa, joissa koulutussisältöjä ei määritellä yksityiskohtaisesti valtion ta-
solla. Kaikissa edellä mainituissa projekteissa on jouduttu testauksilla ja lisäohjeilla var-
mistamaan, että vertailun osiot ymmärretään eri maissa riittävän pitkälle samalla tavalla.
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Koska eri maissa käytössä olevat omat kansalliset tutkintojen tasoluokitukset ovat lähtö-
kohdiltaan erilaisia, ei tutkintojen kansainvälisen vertailun perustaa voi rakentaa niistä
minkään varaan. Myöskään EY:n tasoluokitusta ei kannata ottaa yhteiseksi mittariksi, kos-
ka kaikki maat eivät ole sijoittaneet siihen tutkintojaan. Jos vertailumallin valintakriteerinä
pidetään kaikkien maiden mukanaoloa, on ISCED 97 -luokitus luokituksista paras. Koska
sitä käytetään kansainvälisessä koulutustilastoyhteistyössä, on kaikkien tähän yhteistyöhön
osallistuvien maiden ollut pakko sijoittaa omat tutkintonsa ISCED 97 -luokitukseen. Sijoit-
telua ei ole määritelty ulkopuolelta, vaan maat ovat saaneet itse päättää, miten ne sijoittavat
omat tutkintonsa järjestelmään, ja mukana olevilla mailla on ollut Unescon jäseninä aina-
kin periaatteessa mahdollisuus vaikuttaa luokituksen sisältöön.

Yleiskäyttöisyyden ja myös kriteeristön monipuolisuuden vuoksi olen valinnut ISCED
97 -luokituksen oman tutkintojen vertailumallini yhdeksi apuvälineeksi.

11.2. Vertailukriteerit

Tutkimukseni vertailuperusta on tarkoitettu käytettäväksi EU-maiden kesken tapahtuvassa
tutkintojen ammatillisessa tunnustamisessa.

Keskeinen vertailukriteeri on tutkinnon sijoittuminen koulutusjärjestelmään. Yksittäi-
sen tutkinnon paikan koulutusjärjestelmässä määrittää se, mitä portteja se avaa yhteiskun-
nassa tai ylempänä koulutusjärjestelmässä. Koulutus on luonteeltaan kumulatiivista, sillä
alemmat tasot on tehty korkeampien edellytykseksi. (Kivirauma 1990, 8, 15) Näin ollen
tutkinnon asema määritellään toisaalta sen kautta, mitä ovat pohjakoulutusvaatimukset ja
mihin tutkinnosta pääsee etenemään. Tutkinnot, jotka eivät kuulu viralliseen koulutusjärjes-
telmään, jäävät vertailun ulkopuolelle.

Toinen kriteeri on tutkintoon johtaneen koulutuksen pituus. Tätä kriteeriä ei kuitenkaan
voi soveltaa näyttötutkintoihin.

Koulutus ja työ kytkeytyvät hierarkkisesti siten, että koulutuksen taso määrittää sijoittu-
mista yhteiskuntahierarkian eri tasoille ja koulutuksen ala sijoittumista toimialoittain eriy-
tyneeseen funktionaaliseen työnjakoon (Ahola & al. 1991, 89). Kolmas ammatillisessa tun-
nustamisessa käytettävä kriteeri on se, minkätasoisiin työtehtäviin tutkinto antaa pätevyy-
den. Katsotaan, pätevöittääkö tutkinto esimerkiksi suorittavan tason ammattitehtäviin, työn-
johtotehtäviin, suunnittelutehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin vai johtaviin tehtäviin.

Neljäntenä kriteerinä tarkastellaan sitä, mihin ammattiin tai ammatteihin tutkinto päte-
vöittää.

Koulutuksen sisältöjä vertaillaan vain poikkeustapauksissa eli silloin, kun siihen on
erityinen syy. Koulutuksen laatu ja oppimistuloksien arviointi eivät kuulu tutkintojen am-
matillisessa tunnustamisessa käytettäviin vertailukriteereihin. Laadun varmistukseksi riit-
tää se, että tutkintotodistuksen antaneella on omassa maassaan oikeus antaa pätevyyden tuot-
tavia tutkintotodistuksia. Tutkintojen tunnustamista säätelevien direktiivien mukaan EU-mai-
den kesken pitää vallita keskinäinen luottamus, niin että toisen maan päteväksi tunnustama
tutkinto antaa pätevyyden saman ammatin harjoittamiseen myös toisessa jäsenmaassa.
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11.3. Vertailukriteerien käyttö Saksan ja Suomen tutkintojen
vertailussa

Edellä hahmottamassani vertailuperustassa ensimmäinen vertailukriteeri on tutkinnon si-
joittuminen vertailtavana olevan maan koulutusjärjestelmään. Tämän hahmottamiseksi ku-
vaan Suomen ja Saksan tutkintojen vertailussa ensin pääpiirteittäin molempien maiden
koulutusjärjestelmiä ja etsin niistä yhtäläisyyksiä ja eroja. Nämä kuvaukset auttavat löytä-
mään toisen maan tutkintojärjestelmästä vertailtavana olevalle tutkinnolle soveltuvan pai-
kan. Tämän jälkeen etsin yksittäisten ammatillisten tutkintojen vastaavuuksia. Tässä käy-
tän pääasiallisena vertailukriteerinä ammattia, johon tutkinto pätevöittää. Vertailuun vai-
kuttaa myös koulutuksen pituus ja se, minkätasoisiin työtehtäviin tutkinto pätevöittää.

Lopuksi (luvut 16 ja 17) kuvaan sitä, millaisia toisen maan tutkintoja koskevia tut-
kintojen tunnustamispäätöksiä Saksassa ja Suomessa on tehty ja arvioin näiden päätösten
yhteensopivuutta yksittäisten tutkintojen vertailussa saamieni tulosten kanssa.

Vastaavuuksien määrittelyssä ja tunnustamispäätöksissä keskityn pääasiassa tutkinto-
todistusten tunnustamisen yleisen järjestelmän piiriin kuuluviin tutkintoihin. Erikoisdirek-
tiivien piiriin kuuluvista tutkinnoista tehdyistä tunnustamispäätöksistä, joilla myönnetään
ammatinharjoittamisoikeus, esitän huomioita vain sellaisten tutkintojen osalta, joista on
annettu lausuntoja.
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12. SAKSAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

12.1. Koulutusjärjestelmän poliittinen ohjaus

Saksan koulutusjärjestelmän säätelyyn vaikuttaa olennaisesti se, että kyseessä on liittoval-
tio. Perustuslain 30. artiklan mukaan hallitusvallan käyttö jakaantuu liittovaltiossa keskushal-
linnon (Bund) ja osavaltioiden (Länder) kesken. Osavaltioilla on päätösvalta kaikissa asiois-
sa, joissa sitä perustuslaissa ei ole nimenomaan määrätty keskushallinnolle. (Eurydice 1999,
jakso 1)

Koko liittotasavallan tasolla valtaa käyttävät liittohallitus (Bundesregierung), liittopäi-
vät (Bundestag) ja liittoneuvosto (Bundesrat). Yksi liittohallituksen 14 ministeriöstä, das
Bundesministerium für Bildung und Forschung, hoitaa sivistys- ja tutkimusasioita. Se on
vastuussa esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa yrityksissä annettavan ammatillisen
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen koordinoinnista ja lainsäädännöstä, korkea-asteen
koulutusjärjestelmän yleisperiaatteista ja korkeakoulujen perustamisesta. Kuitenkin myös
muut ministeriöt vastaavat osaltaan omaan hallinnonalaansa kuuluvista koulutusasioista.
(Eurydice 1999, jakso 1)

Osavaltioilla on oma perustuslakinsa ja hallituksensa. Useimmissa asioissa osavaltioilla
on yhtä suuri päätäntävalta kuin on itsenäisillä valtioilla. Niillä on oikeus säätää omia la-
keja, ja ne ovat käyttäneet tätä lainsäädäntöoikeutta etenkin koulutuksen alueella. Kulttuu-
riautonomia takaa kullekin osavaltiolle sen omaan historiaan perustuvan kulttuuriperinteen
säilymisen. Tämä turvataan siten, että osavaltiolla on hallinnollinen vastuu kasvatuksesta,
tieteestä ja kulttuurista. (Eurydice 1999, jakso 1 ja 2.2)

Taatakseen liittovaltion tasolla koulutus- ja kulttuuriasioiden hoidossa tarvittavan koor-
dinaation osavaltiot perustivat vuonna 1946 pysyvän yhteisen Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder (KMK) -nimisen toimielimen. KMK luo mahdollisuuden eri
osavaltioiden koulutus-, tutkimus- ja kulttuuriasioista vastaavien ministereiden ja senaatto-
reiden yhteisille keskusteluille. KMK tekee päätöksiä vasta sitten, kun kaikki osavaltiot
ovat asiassa yksimielisiä. Päätökset ovat luonteeltaan suosituksia, mutta yhteisen sopimuk-
sen mukaan ne viedään tarvittaessa osavaltioiden lainsäädäntöön. Näin ne saavat joko lain-
voiman tai ne toteutetaan osavaltiossa antamalla asiaa koskevia hallinnollisia määräyksiä.
(Eurydice 1999, jakso 2.5.2)

KMK:lla on tutkintojen vastaavuuksien määrittelyssä keskeinen asema, koska sen yksi
osasto, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), laatii suositukset ulkomais-
ten tutkintojen vastaavuuksista. KMK antaa myös liittovaltion sisällä suosituksia eri osa-
valtioiden tutkintojen tunnustamisesta. Se on esimerkiksi tehnyt sopimuksen, jonka mu-
kaan eri osavaltiot hyväksyvät toisissa osavaltioissa suoritetut toisen asteen koulutuksesta
saadut todistukset. KMK:n yhteydessä toimivat myös Saksan Naric- ja Eurydice-yksiköt.
(Bmb+f 1996, 35–36)

Perustuslain mukaan koko koululaitos on valtion valvonnassa. Valvontaan sisältyy oi-
keus päättää opetuksen tavoitteista, koulutuslinjoista ja oppikirjojen hyväksymisestä. Mo-
nissa asioissa perustuslaki turvaa kuitenkin kunnallisen itsehallinnon. Koulujen perustami-
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nen ja ylläpito on pääasiallisesti kuntien vastuulla. Lisäksi kunnat ovat vastuussa aikuis-
koulutuksesta ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemisesta. (Eurydice 1999, jakso 1.2.8)

Kunnat voivat järjestää koulutoimensa kukin tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan ta-
valla. Niinpä todellisuudessa voi olla vaikea löytää seuraavissa jaksoissa kuvattuja koulu-
tyyppejä, sillä ne ovat käytännössä usein vain hallinnollisia yksiköitä, jotka voidaan sijoit-
taa monien erilaisten koulujen osiksi. Esimerkiksi Bonnissa oli vuonna 1996 vain neljä
ammatillista oppilaitosta, joissa kaikissa oli monenlaiseen tutkintoon johtavaa opetusta
(Bildungsberater ´96). Vierailin Bonnissa Robert-Wetzlar-Schule -nimisessä oppilaitoksessa,
jossa annettiin sekä oppisopimusjärjestelmään kuuluvaa teoriaopetusta, Berufsfachschule-
ja Fachschule-koulujen tutkintoihin johtavaa opetusta että Fachoberschule-koulun tutkin-
toihin johtavaa opetusta. Edes koulun oppilaat itse eivät välttämättä tienneet, olivatko he
esimerkiksi Berufsfachschule- vai Fachschule-oppilaitoksen opiskelijoita.

Käyttämäni koulujen nimien suomennokset ovat epävirallisia. Saksalaisille oppilaitok-
sille ei löydy suoranaista vastinetta Suomen järjestelmästä, ja väärinkäsitysten välttämisek-
si oppilaitoksien nimet ovat tekstissä yleensä aina myös alkukielisenä.

12.2. Oppivelvollisuus

Pakollinen koulutus alkaa lasten ollessa kuusivuotiaita ja kestää useimmissa osavaltioissa
yhdeksän vuotta. Berliinissä, Brandenburgissa, Bremenissä ja Nordrhein-Westfalenissa se
kuitenkin kestää kymmenen vuotta. Tämän jälkeen niillä, jotka eivät jatka kokopäiväopis-
kelua lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa, on velvollisuus osallistua osa-aikaiseen
ammatilliseen koulutukseen, joka valmistaa hyväksyttyyn koulutusammattiin (anerkannter
Ausbildungsberuf). Ammattioppivelvollisuus (Berufsschulpflicht) kestää 18-vuotiaaksi as-
ti. (Eurydice 1999, jakso 2.3)

12.3. Ala-asteen koulutus

Vapaaehtoinen esikoulutus (Elementarbereich) kattaa ikävuodet 3–6. Kuusivuotiaana lapsi
siirtyy ala-asteen koulutukseen (Primarbereich). Peruskoulussa (Grundschule), jota koko
ikäluokka käy yhdessä, on yleensä luokat 1–4. Berliinissä ja Brandenburgissa peruskoulus-
sa on kuitenkin kuusi luokkaa. (Eurydice 1999, jakso 3 ja 4)

Saksan koulujärjestelmän luonteenomainen piirre on se, että eri oppilaat jatkavat perus-
koulun jälkeen erityyppisissä kouluissa, jotka antavat erilaiset jatkomahdollisuudet. Kou-
lutyypin valinta tehdään pääasiassa peruskoulusta saadun suosituksen perusteella. Neuvo-
teltuaan ala-asteen opettajan kanssa vanhemmat rekisteröivät lapsen haluamaansa kouluun.
Jos vanhempien valinta poikkeaa perusasteen koulun antamasta suosituksesta, lopullisen
valinnan tekevät joissakin osavaltioissa vanhemmat, joissakin koulutointa valvovat viran-
omaiset. Toisissa osavaltioissa koulutyyppi valitaan neljännen kouluvuoden jälkeen, toisis-
sa viidennen ja kuudennen kouluvuoden aikana ja joissakin kuudennen vuoden lopussa.
Valintaa voi myöhemmin vielä halutessaan muuttaa. Joissakin osavaltioissa luokat 5–6
muodostavat suuntautumisasteen (Orientierungsstufe), jonka aikana koulutyypin valintaa
voidaan muuttaa. Yhtenäiskoulussa (Integrierte Gesamtschule) opiskelevien ei tarvitse teh-
dä valintaa vielä tässä vaiheessa. (Eurydice 1999, jakso 2.12)
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12.4. Alemman toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus (Sekundarbereich) alkaa tavallisesti 10-vuotiaana. Siihen sisältyvät
luokat 5–12/13. Alemman toisen asteen koulutus (Sekundarbereich I) kattaa yleensä luokat
5–9. Alemman toisen asteen koulutus on luonteeltaan yleissivistävää. Sen tarkoituksena on
valmentaa opiskelijoita jatkamaan opintojaan joko ammatillisessa tai yleissivistävässä kou-
lutuksessa. (Eurydice 1999, jakso 5.3.)

Useimmissa osavaltioissa on neljänlaisia alemman toisen asteen kouluja. Koulutyyppien
nimet ovat pääkoulu (Hauptschule), reaalikoulu (Realschule), lukiokoulu (Gymnasium) ja
yhtenäiskoulu (Gesamtschule).

Pääkoulu (Hauptschule) on alemman toisen asteen oppilaitos, jossa 10–15-vuotiaat
voivat saada yleissivistävää perusopetusta. Koulussa on yleensä luokat 5–9. Koulun jäl-
keen voi edetä ammatilliseen koulutukseen, tavallisesti oppisopimuskoulutukseen, mutta
parhaimmat voivat myös päästä tietyillä ehdoilla kokopäiväiseen ammattikoulutukseen Be-
rufsfachschule-oppilaitoksiin. (Eurydice 1999, jakso 5.3.) Pääkoulun arvostus on viime
vuosikymmeninä jatkuvasti laskenut (Husemann 1997, 160).

Reaalikoulu (Realschule) on alemman toisen asteen oppilaitos, jossa 10–16-vuotiaat
voivat saada laajemman yleissivistävän perusopetuksen kuin Hauptschule-oppilaitoksissa.
Koulussa on yleensä luokat 5–10. Koulun päättötutkinto on nimeltään Realschulabschluβ.
Se on keskitasoinen koulun päättötutkinto (Mittlerer Schulabschluβ), jonka jälkeen on mah-
dollista edetä sekä oppisopimuskoulutukseen että Berufsfachschule- ja Fachoberschule-
koulutukseen. Myös korkeakouluopintoihin valmentavan lukiokoulun ylemmälle asteelle
(Gymnasiale Oberstufe) voi päästä, jos tutkintotodistus on riittävän hyvä. (Eurydice 1999,
jakso 5.3.) Keskitason päättötutkinto (Mittlerer Schulabschluβ) voidaan suorittaa myös
muissa alemman toisen asteen oppilaitoksissa ja myös ammattiopintojen ohella ammatti-
koulussa (Berufschule), kunhan saavutetaan tietyissä aineissa tutkintoon vaadittava taso.
(Beruf Aktuell 97/98, 488–489)

Lukiokoulu (Gymnasium) on 9-vuotinen koulu, jossa annetaan sekä alemman että ylem-
män toisen asteen koulutusta useimmiten 10–19-vuotiaille. Koulussa on yleensä luokat 5–
13. Se tarjoaa korkeakouluopintoihin valmentavaa yleissivistävää koulutusta. (Eurydice
1999, jakso 5.3)

Yhtenäiskoulu (Gesamtschule) on alemman toisen asteen oppilaitos, jossa 10–15-vuo-
tiaat voivat suorittaa monentyyppisiä kursseja, sellaisia jotka vastaavat joko pääkoulun
(Hauptschule) tai reaalikoulun (Realschule) koulutusta tai lukiokoulun alempaa astetta.
Koulussa on yleensä luokat 5–9/10. Yhtenäiskouluja on kahdentyyppisiä. Kooperative Ge-
samtschule -oppilaitoksissa on vain koottu hallinnollisesti pääkoulu (Hauptschule), reaali-
koulu (Realschule) ja lukiokoulu (Gymnasium) samaan oppilaitokseen, mutta Hauptschul-
abschluβ-tutkintoon ja Mittlerer Schulabschluβ -tutkintoon tähtäävät oppilaat opiskelevat
eri ryhmissä. Sen sijaan Integrierte Gesamtschule on yhtenäiskoulu sekä organisatorisesti
että opetuksellisesti. Siellä kaikkiin tutkintoihin tähtäävät oppilaat opiskelevat osan aineita
yhdessä. Kuitenkin sielläkin on tasoryhmiä matematiikan, vieraan kielen ja myös saksan
kielen opetuksessa. (Eurydice 1999, jakso 5.3.)

Vuodesta 1992 lähtien osassa osavaltioita on muodostettu pääkoulun ja reaalikoulun
pohjalta organisatorisesti yhtenäisiä kouluja, joilla on eri osavaltioissa eri nimiä: Mittel-
schule, Sekundarschule, Regelschule, Erweiterte Realschule, Verbundene Haupt- und
Realschule, Integrierte Haupt- und Realschule ja Regionale Schule. Luokat 5 ja 6 voidaan
kaikissa toisen asteen kouluissa järjestää yhteisenä (Orientierungsstufe tai Förderstufe),
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jolloin koulumuodon valinta siirtyy kuudennen luokan jälkeen tapahtuvaksi. (Eurydice
1999, jakso 5.3)

Vuonna 1995 oppilasmäärät jakaantuivat alemman toisen asteen koulutuksessa valta-
kunnallisesti seuraavasti: pääkoulu (Hauptschule) 25,2 %, reaalikoulu (Realschule) 26,8 %,
lukiokoulu (Gymnasium) 31,4 % ja integroitu yhtenäiskoulu (Integrierte Gesamtschule)
9,2 %. Kouluissa, joissa oli mahdollista suorittaa useammanlaisia tutkintoja, opiskeli 6,9 %
ja steinerpedagogiikkaa noudattavissa Freie Waldorfschule -oppilaitoksissa 0,6 %. (Eurydice
1999, jakso 5.5)

12.5. Ylemmän toisen asteen koulutus

Alemman toisen asteen koulutuksen (Sekundarbereich I) jälkeen useimmat opiskelijat siir-
tyvät 15 vuoden ikäisenä ylemmän toisen asteen koulutukseen (Sekundarbereich II). Jatko-
koulutukseen valikoituminen tapahtuu pääasiassa aikaisemman koulumenestyksen mukai-
sesti. Oppilas voi jatkaa kokopäiväopiskelua joko yleissivistävässä tai ammatillisessa kou-
lutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa.

Useimmissa osavaltioissa on seuraavia ylemmän toisen asteen koulutyyppejä: lukio-
koulu (Gymnasium), ammattikoulu (Berufschule), kokoaikainen ammattikoulu (Berufs-
fachschule), ammattiyläkoulu (Fachoberschule), ammattiopisto (Fachschule) ja ammatilli-
nen lukio (Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium).

Lukiokoulun (Gymnasium) luokat 11–13 muodostavat ylemmän jakson (Gymnasiale
Oberstufe). Sen lopussa suoritetaan Abitur-tutkinto. Abitur-tutkinnon suorittamisen jälkeen
oppilas saa todistuksen yleisestä korkeakoulukelpoisuudesta (allgemeine Hochschulreife).
(Eurydice 1999, jakso 5.3.2.10)

Ammattikoulu (Berufschule) on ylemmän toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa
oppisopimuskoulutuksessa olevat suorittavat teoriaopintonsa. Koulussa järjestetään myös
ammatilliseen koulutukseen valmentavia opintoja (Berufsgrundbildungsjahr). Oppisopimus-
oppilaat opiskelevat koulussa yleensä 1–2 päivänä viikossa tai vaihtoehtoisesti teoriaopetus
on järjestetty pitempinä yhtenäisinä jaksoina. (Beruf Aktuell 97/98, 491)

Kokoaikainen ammattikoulu (Berufsfachschule) on ylemmän toisen asteen ammatilli-
nen oppilaitos, joka tarjoaa eripituista kokopäiväistä ammatillista koulutusta. Koulutus val-
mistaa tunnustettuun koulutusammattiin tai on osa sellaiseen johtavaa koulutusta. Koulu-
tusta annetaan esimerkiksi kaupan, terveydenhuollon, sosiaalialan, kotitalouden ja taiteen
ammatteihin. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2) Pääsyvaatimuksena on tutkinnoittain vaihdellen
joko pääkoulun tai reaalikoulun tutkinto (Hauptschulabschluβ tai Realschulabschluβ). Kak-
sivuotisiin staatlich geprüfte/r technische/r Assistent/in (valtion hyväksymä avustaja) tai
staatlich geprüfte/r kaufmännische/r Assistent/in (valtion hyväksymä kaupallinen avustaja)
-tutkintoihin on pääsyvaatimuksena keskitason päättötutkinto (Mittlerer Schulabschluβ).
Oppisopimuskoulutukseen myöhemmin siirtyvillä kokoaikaisen ammattikoulun (Berufs-
fachschule) kurssi voidaan tietyissä tapauksissa hyväksyä korvaamaan ensimmäisen vuo-
den opinnot. (Beruf Aktuell 97/98)

Ammattiyläkoulu (Fachoberschule) on ylemmän toisen asteen ammatillinen oppilaitos,
johon pääsyvaatimuksena on keskitason päättötutkinto (Realschulabschluβ tai muu sitä
vastaava tutkinto). Sen tutkinto antaa kelpoisuuden meidän ammattikorkeakouluamme
vastaavaan Fachhochschule-koulutukseen (Fachhochschulreife). Ammattiyläkoulun (Fach-
oberschule) opinnot kestävät kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna on yksi päivä viikossa
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teoriaopintoja ja neljä päivää työskennellään käytännön työssä työpaikoilla. Toinen opis-
keluvuosi opiskellaan kokoaikaisesti koulussa sekä yleissivistäviä että ammatillisia aineita.
Oppisopimuskoulutuksen suorittaneet, joilla on reaalikoulun (Realschule) todistus, voivat
aloittaa ammattiyläkoulun (Fachoberschule) opinnot toiselta luokalta. (Eurydice 1999, jak-
so 5.3.2; Beruf Aktuell 97/98, 492)

Ammattiopisto (Fachschule) on ylemmän toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa 1–3 vuo-
den mittaista ammatillista jatkokoulutusta. Pääsyvaatimuksena on todistus tunnustetusta
koulutusammatista. Ammattiopiston (Fachschule) tutkinto pätevöittää toimimaan itsenäi-
senä yrittäjänä tai työnjohtajana tai kouluttamaan työpaikalla uusia työntekijöitä tiettyyn
rajattuun työhön. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on todistus tunnustetusta koulutusam-
matista ja alan työkokemus. Kaksivuotisia Fachschule-tutkintoja on tekniikan, kaupan, ko-
titalouden ja vanhustenhoidon aloilla. Kaksivuotisen Fachschule-koulutuksen jälkeen voi
suorittaa valtion tutkinnon, esim. Staatlich geprüfte/r Techniker/in (valtion hyväksymä
teknikko) tai Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in (valtion hyväksymä toimihenkilö) tai
Staatlich geprüfte/r Gestalter/in (valtion hyväksymä muotoilija). Maanviljelysalalla on yksi-
vuotinen koulutus. Sosiaalialalla on nelivuotinen koulutus, joka johtaa Staatlich anerkann-
te/r Erzieher/in (valtion hyväksymä kasvattaja) -tutkintoon. Tutkinto pätevöittää työsken-
telemään hoitotehtävissä esimerkiksi lastentarhoissa. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2)

Ammattilukiot (Berufliches Gymnasium, toisissa osavaltioissa nimeltään Fachgymnasium)
tarjoavat kolmevuotista ylemmän toisen asteen koulutusta, jossa on sekä ammatillisia että
yleissivistäviä sisältöjä, esimerkiksi kaupallisia aineita ja tekniikkaa, mutta joka antaa myös
mahdollisuuden edetä korkea-asteen opintoihin. Myös koulutuksen aikana opiskeltuja am-
matillisia aineita voidaan sisällyttää Abitur-tutkintoon. Pääsyvaatimuksena on keskitason
päättötutkinto (Realschulabschluβ tai sitä vastaava tutkinto). Joissakin ammattilukioissa
voi suorittaa kaksoistutkinnon, sekä yleisen korkeakoulukelpoisuuden tuottavan että am-
matillisen tutkinnon. Ammatillinen tutkinto voi olla tunnustetun koulutusammatin (aner-
kannter Ausbildungsberuf) tutkinto tai avustajan (Assistent/in) tutkinto. Tällaisia tutkintoja
voidaan toisissa osavaltioissa suorittaa myös oppilaitoksissa, joissa on erilaisina yhdistel-
minä tarjolla yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, esim. Oberstufenzentren tai Nord-
rhein-Westfalenissa Kollegschule-oppilaitoksissa. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2)

Korkeampi kokoaikainen ammattikoulu (Höhere Berufsfachschule) ja korkeampi kaup-
paoppilaitos (Höhere Handelsschule) antavat kaupan alan koulutusta. Pääsyvaatimuksena
on keskitason päättötodistus (Realschulabschluβ tai sitä vastaava todistus). Kaksivuotisen
kurssin jälkeen voi saada ammattikorkeakouluun (Fachhochschule) oikeuttavan todistuk-
sen (Fachhochschulreife) ja kolmivuotisen kurssin jälkeen yleisen korkeakoulukelpoisuu-
den (allgemeine Hochschulreife). Höhere Berufsfachschule -tutkinto voi lyhentää vastaa-
van alan oppisopimuskoulutukseen siirtyvän koulutusaikaa. (Beruf Aktuell 97/98, 492)

Fachakademie-oppilaitoksia on Baijerissa. Ne antavat kokopäiväopetuksena kaksivuo-
tista ammatillista koulutusta. Pääsyvaatimuksena on keskitason päättötutkinto (Realschul-
abschluβ tai sitä vastaava tutkinto). (Beruf Aktuell 97/98, 492)

Berufskolleg-oppilaitoksia on Baden-Württembergissä. Ne antavat 1–3-vuotista yleensä
kokopäiväopiskeluna suoritettavaa ammatillista koulutusta, mutta joissain tapauksissa osa
opetuksesta annetaan myös yrityksissä. Kaksivuotisen koulutuksen yhteydessä voi lisä-
opinnoilla saada myös kelpoisuuden ammattikorkeakouluissa (Fachhochschule) opiske-
luun. (Beruf Aktuell 97/98, 492)

Berufsoberschule-oppilaitoksia on Baijerissa ja Technische Oberschule ja Wirtschafts-
oberschule -oppilaitoksia Baden-Württembergissä. Ne antavat kokopäiväistä ammatillista
jatkokoulutusta, jonka pohjaksi vaaditaan todistus loppuun suoritetusta ammatillisesta
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koulutuksesta. Vähintään kaksivuotinen koulutus voi tuottaa alakohtaisen korkeakoulukel-
poisuuden (fachgebundene Hochschulreife). (Beruf Aktuell 97/98, 493)

Seuraavasta taulukosta näkyy, mikä on erilaisten yleissivistävän koulutuksen saaneiden
päättötodistusten osuus yhden ikäluokan saamista todistuksista.

Yleissivistävän koulun lopettaneet prosentteina koko ikäluokasta vuonna 1995

Päättötodistuksen tyyppi %

Pakollisen kokoaikaisen oppivelvollisuuden suorittaneita
Realschulabschluβ-todistuksen tai sitä vastaavan on saanut
Fachhochschulreife-todistuksen on saanut
Allgemeine Hochschulreife-todistuksen on saanut

36,5
25,9
8,5

27,3

(Eurydice 1999, jakso 5.5)

12.6. Ammattiin valmentava opiskelu

Ammatillisessa koulutuksessa on kaksi väylää. Osa ammatillisista tutkinnoista suoritetaan
opiskelemalla kokopäiväisesti oppilaitoksissa ja osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutuksena suoritetaan 2/3 ammatillisista tutkinnoista ja vain 1/3 koulu-
opiskeluna (Bmb+f 1999, 10).

Saksassa ei käytetä nimeä oppisopimuskoulutus, vaan koulutusta, jossa opiskelija tekee
työnantajan kanssa työsopimuksen, kutsutaan duaalikoulutukseksi. Nimityksellä duaalikou-
lutus halutaan korostaa sitä, että koulutus tapahtuu kahdessa paikassa, työpaikoilla ja op-
pilaitoksissa (Arnold & Münch 1995, 1). Vuonna 1969 voimaan tulleessa ammatillista
koulutusta koskevassa laissa käytettiin oppisopimusoppilaista, oppipojista (Lehrlinge) ni-
mitystä koulutettava (Auszubildende), mutta nimikkeen muutoksesta huolimatta koulu-
tyyppi ei ole muuttunut, vaan kysymyksessä on edelleenkin oppisopimuskoulutus (CEDE-
FOP 1994, 7). Myös CEDEFOPin projektityönä laaditussa ammatillisen koulutuksen sa-
nastossa käytetään saksankielistä käsitettä Lehrlingsausbildung ja englanninkielistä käsi-
tettä apprenticeship toistensa synonyymeina. (CEDEFOP 1987, 38)

Duaalijärjestelmään ei ole virallista pohjakoulutusvaatimusta, vaan pääsy on avoin kai-
kille, jotka ovat suorittaneet kokopäiväisen oppivelvollisuutensa. Käytännössä pääsyehtona
on se, että oppilaan on ensin hankittava itselleen oppisopimustyöpaikka. Duaalijärjestelmään
siirrytään pääasiassa alemman toisen asteen jälkeen, mutta yhä enemmän oppisopimuskou-
lutukseen tulee sellaisia opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen koulu-
tuksen ja saaneet yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Vuonna 1995 tällaisia oli 15 % duaali-
järjestelmään tulijoista. (Eurydice 1999, jakso 5.1)

Vielä 1990-luvun alussa oppisopimusoppilaista oli pulaa, mutta nykyisin duaalijärjestel-
män toimintaa vaikeuttaa se, ettei oppisopimuspaikkojen tarjonta vastaa kysyntää. Vain kol-
mannes yrityksistä toimii oppisopimusoppilaiden kouluttajana (Husemann 1997, 159).
Syksyllä 1997 noin 152 000 nuorta kilpaili vajaasta 58 000 avoimesta oppisopimuspaikas-
ta. Erilaisin hätäjärjestelyin paikkoja saatiin luotua lisää, mutta silti 35 000 nuorta jäi ilman
oppisopimusta (CEDEFOP Info 3/1997). Saksan hallitus käynnisti hätäohjelman, jonka ta-
voitteena oli auttaa niitä n. 10 000 duaalikoulutuksessa olevaa nuorta, jotka eivät ole saa-
neet harjoittelupaikkaa tai jotka ovat olleet ammattikoulutuksen jälkeen työttöminä yli
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puoli vuotta. (Adams 1999) Oppisopimuspaikkojen määrä on vuoden 1997 jälkeen alkanut
jonkin verran lisääntyä (Bmb+f 1999, 1).

Oppisopimuskoulutusta säätelee vuodelta 1969 peräisin oleva laki, Berufsbildungs-
gesetz sekä vuodelta 1965 oleva käsityöalaa koskeva laki, Gesetz zur Ordnung des Hand-
werks (Handwerksordnung). Nämä lait sisältävät myös koulutuksessa olevien nuorten työso-
pimuksia, todistuksia ja palkanmaksua koskevat määräykset, ja niissä kuvataan koulutetta-
van ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Laeissa on määräykset myös työpaikoilla kou-
lutusta antavien soveltuvuudesta sekä koulutuksen järjestämistä, koejärjestelmää ja järjes-
telmän valvontaa koskevat ohjeet. Samoin niissä määritellään kamarien tehtävät koulujär-
jestelmän kehittämisessä. (Beruf Aktuell 97/98, 496; Eurydice 1999, jakso 5.3.2; Arnold &
Münch 1995, 50–51) Kouluopiskeluna suoritettaviin ammatteihin johtavasta koulutuksesta
säädetään osavaltioiden lainsäädännössä. Kouluopiskeluna valmistutaan moniin esimerkik-
si terveydenhoidon, kaupan ja tekniikan ammatteihin. (Beruf Aktuell 97/98, 496)

Oppisopimuskoulutukseen kuuluvan ammattikouluissa annettavan teoreettisen opetuk-
sen opetussuunnitelmista ovat vastuussa eri osavaltioiden kulttuuri- ja opetusministeriöt.
KMK kokoaa kuitenkin jokaista tutkintoa varten kehysopetussuunnitelman (Rahmenlehr-
plan). Siinä on määritelty kyseisen koulutusammatin oppisopimuskoulutukseen kaikissa
osavaltioissa sisältyvät yhteiset ammatilliset aineet, niiden tavoitteet ja opetukseen käytet-
tävä aika sekä arviointiperusteet. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2)

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan alle 18-vuotiaita nuoria koulutetaan
vain tunnustettuihin koulutusammatteihin, joita on noin 380 (Bmb+f 1999). Koulutuspituus
määritellään erikseen kutakin ammattia koskevassa  koulutussäännöksessä (Ausbildungs-
ordnung). Koulutus kestää 1,5–3,5 vuotta. Ensimmäinen opiskeluvuosi voi myös olla opis-
keluun valmentava jakso (Berufsgrundbildungsjahr), jossa annetaan duaaliopiskelussa tar-
vittavat perustaidot. Koska oppisopimuspaikkoja on kysyntään nähden liian vähän, tarjo-
taan valmentavaa vuotta vaihtoehdoksi niille, jotka eivät ole saaneet solmittua oppisopi-
musta. Se voi korvata ensimmäisen vuoden opinnot duaalikoulutuksessa. (Beruf Aktuell
97/98, 7–48)

Oppisopimusopiskelija opiskelee kolme tai neljä päivää viikossa yrityksessä ja yhden
tai kaksi päivää ammattikoulussa. Teoriaopetusta voidaan vaihtoehtoisesti antaa myös yhte-
näisinä jaksoina. Yritys vastaa työskentelystä aiheutuvista kuluista ja maksaa opiskelijalle
valtakunnallisten sopimusten mukaista korvausta. Suurin osa oppisopimusopiskelusta jär-
jestetään pienissä yrityksissä. Koska pienillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta perehdyttää
oppisopimusoppilaita tarpeeksi laajasti erilaisiin töihin, ovat kamarit, työnantajajärjestöt ja
ammattiliitot perustaneet valtion tuella yritysten ulkopuolisia ammatillisia koulutuskeskuk-
sia (Überbetriebliche Ausbildungsstätten), joissa voidaan täydentää yrityksissä saatua työn
opetusta.

Duaalikoulutuksessa on toisen opiskeluvuoden lopulla välikoe. Sen vaatimukset on
määrätty koulutussäännöksissä (Ausbildungsordnung) ja kehysopetussuunnitelmassa
(Rahmenlehrplan) (Eurydice 1999, jakso 5.3.2). Koulutuksen lopussa on valtakunnallisesti
järjestettävä päättökoe, jossa on teoreettinen ja käytännön osuus. Päättökokeesta vastaavat
toimikunnat, joissa on työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat. Päättökokeen
suorittamisen jälkeen oppilas saa ammattityöntekijän todistuksen (Facharbeiterbrief, Kauf-
mannsgehilfenbrief, Gesellenbrief). Lisäksi oppilas saa todistuksen ammattikoulusta sekä
myös työtodistuksen oppisopimustyöpaikalta. (Arnold & Münch 1995, 110–120)

Kokopäiväisessä ammattikoulutuksessa Berufsfachschule-oppilaitoksissa oli lukuvuon-
na 1997–98 tarjolla 24 sellaista opiskelumahdollisuutta, jotka johtavat kukin omaan tut-
kintoonsa, esimerkiksi johonkin Technische/r Assistent/in (tekninen avustaja) tai Staatlich
geprüfte/r Assistent/in (valtion hyväksymä avustaja) -tutkintoon. Ammattiopistoissa (Fach-
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schule) on 90 erikoistumismahdollisuutta, joissa on ammattinimikkeinä esimerkiksi Staat-
lich geprüfte/r Techniker/in (valtion hyväksymä teknikko), Staatlich geprüfte/r Betriebs-
wirt/in (valtion hyväksymä toimihenkilö) ja Staatlich geprüfte/r Gestalter/in (valtion hy-
väksymä muotoilija). (Beruf Aktuell 97/98, 7–48)

Alueellisesti kunkin alan koulutuksen asiantuntijaeliminä toimivat ammattialaa edusta-
vat kamarit: teollisuus- ja kauppakamarit, käsityökamarit, maanviljelysalan kamarit ja itse-
näisiä ammatteja edustavat kamarit (Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern,
Landwirtschaftskammern, Kammern der Freien Berufe). Kamarit valvovat koulutusta an-
tavien yrityksien koulutuksen laatua ja kouluttajien pätevyyttä. (Arnold & Münch 1995,
42–43)

Ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta vastaa Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), joka nykyisessä muodossaan on toiminut vuonna 1982 annetun ammatillisen koulu-
tuksen kehittämislain (Berufsbildungsförderungsgesetz) perusteella. BIBB toimii liittohal-
lituksen neuvonantajana ammatillisen koulutuksen kysymyksissä. Se tekee ammatillista
koulutusta koskevaa tutkimusta, antaa luvat etäopetuksena järjestettävälle ammatilliselle
koulutukselle ja seuraa sen toimintaa, avustaa liittohallitusta ammatillista koulutusta kos-
kevien säännösten (Ausbildungsordnungen) ja muiden säännösten valmistelussa, kokoaa
vuosittaisen raportin ammatillisesta koulutuksesta (Berufsbildungsbericht), kerää ammatil-
lista koulutusta koskevaa tilastoaineistoa ja edistää kokeiluprojekteja.

Ammatillisen koulutuksen hallinnon vastuunjako on seuraava:

Liittotasavallan taso
•  laki ammatillisesta koulutuksesta (Berufsbildungsgesetz)
•  ammatinkuvaukset (BIBB)
•  kehysopetussuunnitelmat (Rahmenlehrpläne) KMK

Osavaltiotaso
•  koulutuksen järjestämisen taloutta koskevat ohjeet (Ausbildungsordnungen für die Wirtschaft)
•  ammatillisten koulujen opetussuunnitelmat (Lehrpläne für die beruflichen Schulen)
•  valtakunnallinen ammatillinen koulutus (Staatliche Berufsausbildung)
•  ammatillisten koulujen opettajien palkan maksaminen (Bezahlung der Lehrer an beruflichen

Schulen)

Valtiollinen aluehallinto (Regierungsbezirke)
•  ammatillisten koulujen valvonta (Aufsicht über die beruflichen Schulen)

Alueet ja kunnat (Kreise und Gemeinden)
•  ammatillisten koulujen rahoitus, koulurakennukset, opetusvälineet (Finanzierung der beruf-

lichen Schulen, Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel)

Kamarit (Kammern)
•  oppisopimuskoulutustyöpaikkojen valvonta (Aufsicht über die Ausbildungsbetriebe)
•  päättökokeet (Abnahme von Berufsabschluβprüfungen)

(KMK 1994)

Ammatillinen koulutus rakentuu konsensusperiaatteelle. Aina tehtäessä päätöksiä suureh-
koista rakenneuudistuksista vaaditaan liittovaltion ja osavaltion ja myös työnantajien ja
työntekijöiden yksimielinen päätös. (Eurydice 1999, jakso 2.5.1; Arnold & Münch 1995, 37)
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12.7. Korkea-asteen koulutus (Hochschulbereich)

12.7.1. Korkea-asteen koulutukseen valinta

Abitur-tutkinnon suorittamisen jälkeen oppilas saa todistuksen yleisestä korkeakoulukelpoi-
suudesta (allgemeine Hochschulreife). Tässä todistuksessa mainitaan sekä päättökokeen ar-
vosanat että kahtena vuonna lukiossa jatkuvan näytön perusteella saadut arvosanat. Ylei-
nen korkeakoulukelpoisuus voidaan saavuttaa yleensä 13 kouluvuoden jälkeen, neljässä
osavaltiossa kuitenkin jo 12 kouluvuoden jälkeen. Fachgebundene Hochschulreife -todistus
oikeuttaa opiskelemaan tiettyjä aineita korkea-asteen oppilaitoksissa. Se voidaan saada suo-
rittamalla erikseen määriteltyjä kursseja. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2) Fachhochschulreife-
todistus oikeuttaa ammattikorkeakouluun (Fachhochschule) pääsyyn. Todistus saadaan ta-
vallisesti 12 kouluvuoden jälkeen ammattiyläkoulusta (Fachoberschule) tai tietyin edelly-
tyksin muusta ammatillisesta koulutuksesta. (Eurydice 1999, jakso 5.3.2) Useimmissa osa-
valtioissa on korkeakouluissa rajoitettu määrä paikkoja myös ammatillista tietä eteneville.

Jokaisella, joka on saavuttanut joko yleisen tai alakohtaisen korkeakoulukelpoisuuden
(allgemeine Hochschulreife tai fachgebundene Hochschulreife) tai kelpoisuuden ammattikor-
keakouluun  (Fachhochschulreife), on pääsääntöisesti oikeus päästä ilman erillistä karsinta-
prosessia siihen korkea-asteen koulutukseen, johon hänellä on toisen asteen päättötodistuk-
sensa perusteella kelpoisuus. Tämä oikeus perustuu perustuslain 12. artiklan takaamaan oi-
keuteen valita vapaasti ammatti, työ ja koulutuspaikka. Koulutuspaikkojen jaon ja opiske-
lijavalinnan tulee taata kaikille samanlaiset koulutukseen pääsyn mahdollisuudet. (Eurydi-
ce 1999, jakso 6.3.1) Vain taideopintoihin vaaditaan lisäksi näyttö taiteellisesta lahjakkuu-
desta, ja liikunnan opintoihin pääsyyn järjestetään käytännön soveltuvuuskoe (Eurydice
1999, jakso 2.12).

Muun muassa lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen, arkkitehtuurin, kaup-
patieteiden ja psykologian opintoihin on enemmän halukkaita kuin on opiskelupaikkoja.
Lääketieteessä on aikaisemmin ollut erillisiä pääsykokeita, mutta kesästä 1998 alkaen
myös lääketieteen opiskelijat valitaan yleisen valintamenettelyn (allgemeines Auswahlver-
fahren) periaatteiden mukaisesti. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Koko liittovaltion kattavan yleisen valintaprosessin sääntöjä tarkistetaan vuosittain.
Yleisiä valintakriteerejä ovat todistusten arvosanojen keskiarvo ja odotusaika, joka on ku-
lunut pääsykokeen ja hakuajankohdan välillä sekä sosiaaliset perusteet. Kyseessä on siis
eräänlainen jonotusjärjestelmä. Joillekin aloille pääsevät opiskelemaan kaikki halukkaat,
mutta hakija ei aina pääse juuri siihen oppilaitokseen, johon ensisijaisesti haluaa. Toisiin
opintoihin valitaan vain alueellisesti, ja yliopistot päättävät itse valinnasta arvosanojen ja
odotusajan perusteella. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1) Armeijan korkeakouluun ja virkamie-
hiä valmistavaan ammattikorkeakouluun (Verwaltungsfachhochschule) on rajoitettu pääsy.
Ammattiakatemia-oppilaitoksiin (Berufsakademie) otettavien on hankittava korkeakoulu-
kelpoisuuden lisäksi oppisopimuspaikka jostakin yrityksestä. (Eurydice 1999, jakso 2.12.3)

EU-maista tulevilla hakijoilla, joilla ei ole saksalaista korkeakouluun pääsyyn oikeutta-
vaa tutkintoa, täytyy olla omasta maastaan todistus, joka oikeuttaa heidät pääsemään kor-
kea-asteen opintoihin tai todistus siitä, että heidät on hyväksytty opiskelemaan yliopistoon
omassa maassaan. Lisäksi heillä täytyy olla todistus riittävästä saksan kielen taidosta. (Eu-
rydice 1999, jakso 6.3.1)



120

12.7.2. Korkeakoulujen tyypit

Vuonna 1995 Saksassa oli kaikkiaan 326 korkea-asteen oppilaitosta. Oppilaitoksia on kol-
mentyyppisiä:

1. yliopistot (Universitäten), tekniset korkeakoulut (Technische Hochschulen/Technische Univer-
sitäten), yliopisto-yhtenäiskorkeakoulut (Universität-Gesamthochschulen), pedagogiset kor-
keakoulut (Pädagogische Hochschulen), teologiset korkeakoulut (Theologische Hochschulen)

2. taide- ja musiikkikorkeakoulut (Kunst- und Musikhochschulen)
3. ammattikorkeakoulut (Fachhochschulen)

(Eurydice 1999, jakso 6.3)

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvissa oppilaitoksissa voi suorittaa Diplom- ja Magister- sekä
Doktor-tutkintoja. Doktor-tutkinnon jälkeen on vielä mahdollisuus päästä Habilitation-menet-
telyyn, joka oikeuttaa opettamaan yliopistoissa (Promotionsrecht ja Habilitationsrecht).
Tieteellinen tutkimus tapahtuu yliopistoissa. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Taidekorkeakouluja sääntelee yleisten korkeakoulujen kehyslain lisäksi oma lakinsa
(Kunsthochschulgesetz). Myös taidekorkeakouluissa voi suorittaa Diplom- ja Magister-
tutkintoja. Jatko-opintoina voi suorittaa Meisterschüler, künstlerische Reifeprüfung tai
Konzertexamen -jatkotutkintoja. Myös taidekorkeakouluilla voi tietyin edellytyksin olla
oikeus antaa tohtorintutkintoja (Eurydice 1999, jakso 6.3.1).

Ammattikorkeakouluissa (Fachhochschule) suoritetaan yleensä Diplom-tutkintoja. Tut-
kinnon nimen jäljessä on kirjaimet FH tai sana Fachhochschule. Ammattikorkeakouluissa
tehdään käytännön tarpeita palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulututkin-
not ovat arvostettuja työpaikkoihin haettaessa, mutta osassa ammateista ja korkeimpiin
virka-asemiin vaaditaan kuitenkin loppuun suoritettu yliopistotutkinto. (Studien- und Be-
rufswahl 1997/98, 14)

Vuonna 1998 voimaan tulleen korkeakouluja koskevan kehyslain (Hochschulrahmen-
gesetz) mukaan Fachhochschule-tutkintojen ohjeellinen opiskeluaika on neljä vuotta ja yli-
opistoissa suoritettujen Diplom- ja Magister-tutkintojen ohjeellinen opiskeluaika on 4,5
vuotta (Bmb+f 1998, 5).

Lisäksi on myös erillisiä hallinnon tehtäviin valmentavia oppilaitoksia (Verwaltungs-
fachhochschule). Kirkolla on omia korkea-asteen oppilaitoksia ja armeijalla oma korkea-
koulu. Myös muutamia yksityisiä korkea-asteen oppilaitoksia on olemassa. (Studien- und
Berufswahl 1997/98, 30–31)

Korkea-asteen koulutuksen opiskelijat oppilaitostyypeittäin lukuvuonna 1995–96

Opiskelijat
Yliopistot
Taide- ja musiikkikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulut

1 379 500
29 900

449 000

Koko korkea-asteen opiskelijamäärä oli 1 858 400, joka oli 27,7 % koko 19–25-vuotiaiden
keskimääräisestä ikäluokasta. (Eurydice 1999, jakso 6.5)
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12.7.3. Korkeakoulujen hallinto

Vuoden 1969 perustuslain artiklojen 91a ja 91b mukaan uusien korkea-asteen oppilaitosten
perustaminen ja olemassa olevien laajentaminen on liittovaltion ja osavaltioiden yhteisesti
päätettävä asia. Tämä periaate on vahvistettu vielä erikseen vuonna 1969 säädetyssä korkea-
koulujen muodostamista koskevassa laissa (Hochschulbauförderungsgesetz) (Eurydice 1999,
jakso 6.1). Korkeakoulujen hallinnon koko valtakuntaa koskevat yleissäännökset sisältyvät
vuonna 1998 uudistettuun korkeakoulujen kehyslakiin (Hochschulrahmengesetz). Sen poh-
jalta osavaltiot voivat antaa alueellaan sijaitsevia korkeakouluja koskevia tarkempia sää-
döksiä. Korkea-asteen oppilaitoksilla on lainsäädännön antamissa kehyksissä itsehallinto.
Ne päättävät omat säännöksensä (Grundordnungen), jotka sen osavaltion, jossa oppilaitos
sijaitsee, on hyväksyttävä. (Bmb+f 1999)

Korkeakoulujen itsehallinnolla on pitkät perinteet. Perusperiaatteena on omistajasta eli
valtiosta riippumaton opetuksen ja tutkimuksen vapaus. Wilhelm von Humboldt kehitti nä-
mä periaatteet jo 1800-luvun alussa. Hitlerin hallinto kumosi yliopistojen riippumattomuu-
den, mutta kolmannen valtakunnan kukistuttua yliopistojen itsemääräämisoikeus palautet-
tiin. (Eurydice 1999, jakso 6.1)

Yliopisto-opintojen rakenne ja sisältö on määritelty Studienordnung-asiakirjassa ja tut-
kintovaatimukset Prüfungsordnung-asiakirjassa. Osavaltion ministeriö hyväksyy osana
korkea-asteen valvontaa uudet korkeakoulujen koulutusohjelmat sekä niiden järjestämistä
koskevat ohjeet (Studienordnungen). Silloin, kun korkeakouluopiskelu päättyy valtiontut-
kintoon (Staatsprüfung), tutkintoja koskevat ohjeet (Prüfungsordnungen) määrittelee se mi-
nisteriö, jonka alueeseen kyseinen koulutus kuuluu. Yliopisto määrittelee itse omien tut-
kintojensa tutkintovaatimukset, mutta kyseisen osavaltion vastuuministeriön täytyy vah-
vistaa ne. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Sen varmistamiseksi, että eri yliopistojen tutkintovaatimukset ovat riittävän samanlai-
set, KMK ja korkeakoulujen rehtorien neuvosto (Hochschulrektorenkonferenz) ovat vahvis-
taneet Magister- ja Diplom-tutkinnoille yleiset vaatimukset (allgemeine Bestimmungen für
Magisterprüfungsordnungen und allgemeine Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen
an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen). (Eurydice 1999, jakso 6.3.1.1.5)

12.7.4. Ammattikorkeakoulut (Fachhochschulen)

Yliopistojen opiskelijamäärä alkoi 1950-luvun puolessa välissä merkittävästi nousta, ja
1970-luvulla todettiin, että kapasiteettiin nähden liian suuri opiskelijamäärä aiheuttaa on-
gelmia yliopistojen toimintaan (Eurydice 1999, jakso 6.1). Yliopistojen määrää ei kuiten-
kaan haluttu merkittävästi lisätä, ja kasvaneeseen opiskelijapaikkojen tarpeeseen vastattiin
1970-luvun puolivälissä luomalla ammattikorkeakoulujärjestelmä. Tämä ei kuitenkaan ole
tuonut ratkaisua yliopisto-opiskelijoiden määrän kasvuun, vaan yliopistojen opiskelijamää-
rä on ammattikorkeakoulujen olemassa olosta huolimatta edelleen jatkuvasti lisääntynyt.
Vuonna 1970 korkeakouluopiskelijoita oli 510 000 ja vuoden 1993 opiskelijamäärä oli
kasvanut jo 1,7 miljoonaan. (Eurydice 1999, jakso 6.1)

Ammattikorkeakoulut (Fachhochschule) kehitettiin aikaisempien, mm. insinöörejä
kouluttaneiden ammatillisen korkea-asteen oppilaitosten (Höhere Fachschule) pohjalta.
Ammattikorkeakoulujärjestelmän luomiseen vaikutti myös lisääntynyt kansainvälistymi-
nen ja Euroopan yhteisön piirissä virinnyt tutkintojen tasovertailu. Saksalaiset opiskelija-
järjestöt vaativat oppilaitoksien statuksen nostamista, koska pelättiin erityisesti insinöörien
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joutuvan Ranskassa koulutettavia insinöörejä huonompaan asemaan. (Sellin 1997, 295–
296)

Valtaosa ammattikorkeakouluista (Fachhochschule) on julkisen vallan omistamia.
Vuonna 1995 toiminnassa olleesta 168 oppilaitoksesta vain 38 ei ole julkisen vallan hallin-
nassa, ja nekin ovat valtion valvonnassa. Monet ammattikorkeakoulut palvelevat erityisesti
alueellisia tarpeita. Julkishallinnon työntekijöitä kouluttavia Verwaltungsfachhochschule-
oppilaitoksia on 30. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

KMK:n tekemän sopimuksen mukaan ammattikorkeakouluissa (Fachhochschule) suori-
tettavat Diplom-tutkinnot jakautuvat seuraaviin 11 ammattiryhmään (Fachrichtung), joihin
sisältyy 50 ammattialaa (Fach):

 1. Ingenieurwesen (insinöörialat)
 2. Wirtschaft (talous)
 3. Verwaltung und Rechtspflege (hallinto ja oikeus)
 4. Sozialwesen (sosiaaliala)
 5. Gesundheitswesen und Therapie (terveydenhuolto ja terapia)
 6. Religionspädagogik (uskontopedagogiikka)
 7. Mathematik (matematiikka)
 8. Informatik (tietotekniikka)
 9. Informations- und Kommunikationswesen (tiedotus ja viestintä)
10. Ernährung und Hauswirtschaft (ravitsemus- ja kotitalousala)
11. Kunst, Design und Restaurierung (taide, muotoilu ja entisöinti)

Pääsyvaatimuksena on yleinen tai alakohtainen korkeakoulukelpoisuus tai ammattikorkea-
koulukelpoisuus. Lähes puolella tulijoista on nykyisin yleinen korkeakoulukelpoisuus.
Ammattikorkeakoulukelpoisuus voidaan saavuttaa esimerkiksi 12 opiskeluvuoden jälkeen
opiskelemalla ammattiyläkoulussa (Fachoberschule). Sen voi saada myös suorittamalla li-
säopintoja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa, esimerkiksi kokoaikaisissa ammattikou-
luissa (Berufsfachschule) tai ammattiopistoissa (Fachschule). Joillekin aloille vaaditaan li-
säksi käytännön työkokemusta. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Melkein kaikissa ammattikorkeakouluissa opiskelijamäärää rajoitetaan niin paljon, että
kapasiteetti riittää myös käytännössä tehokkaan opetuksen järjestämiseen. Säätely hoide-
taan keskiarvojen ja odotusajan avulla. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Opintojen kesto on yleensä neljä vuotta eli kahdeksan lukukautta. Opiskeluun sisältyy
välikoe ja päättökoe. KMK on määritellyt tutkinnoille yleiset puitteet (allgemeine Bestim-
mungen für Diplomprüfungsordnungen). Yksityiskohtaiset tutkintovaatimukset, jotka osa-
valtio hyväksyy, laatii kukin ammattikorkeakoulu itse. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Opiskelussa tähdätään käytännön ammattitaidon saavuttamiseen. Opiskeluun kuuluu
yhden tai kahden lukukauden mittainen työharjoittelu sekä soveltavaa tutkimusta ja kehi-
tysprojekteja. Diplomityön aihe otetaan usein elinkeinoelämästä, ja työ voidaan tehdä yh-
teistyönä jonkin työpaikan kanssa. Opetuksessa on paljon käytäntöön suuntautuneita kurs-
seja. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä halutaan säilyttää kiinteä vuorovaikutus. (Eu-
rydice 1999, jakso 6.3.1)

Ammattikorkeakouluissa (Fachhochschule) on omia jatkotutkintoja, mutta niissä ei ole
mahdollista suorittaa tohtorin tutkintoa. Yliopistot voivat kuitenkin ottaa saksalaisen am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneet jatkamaan opiskelua yliopistossa tohtorin tutkin-
toon, jos ne arvioivat opiskelijaksi pyrkivän riittävän kyvykkääksi. (Eurydice 1999, jakso
6.3.1)



123

12.7.5. Ammattiakatemiat (Berufsakademien)

Kuudessa osavaltiossa voi opiskella Berufsakademie-nimisissä korkea-asteen oppilaitok-
sissa. Nämä ammattiakatemiat eivät kuulu liittovaltiotasoisen korkeakoulujen kehyslain
piiriin, vaan niistä säädetään kyseisen osavaltion omassa lainsäädännössä. Ne tarjoavat yh-
distettynä sekä akateemista että käytännöllistä opetusta. Yliopistokoulutus annetaan Studien-
akademie-järjestelmän mukaan, jossa korkeakouluopiskelu on yhdistetty yrityksissä jär-
jestettyyn työpaikkakoulutukseen duualijärjestelmän tapaan. Opiskelu ammattiakatemiois-
sa (Berufsakademie) on näin korkea-asteen oppisopimusopiskelua, jossa opiskellaan vuo-
roin työpaikoilla ja vuoroin oppilaitoksissa. Perusopinnot kestävät kaksi vuotta ja syventä-
vät opinnot vuoden. Tutkinto valmistaa suoraan ammattiin. (Eurydice 1999, jakso 6.3.2)

KMK on tehnyt vuonna 1995 päätöksen, jonka mukaan ammattiakatemioissa (Berufs-
akademie) suoritetut tutkinnot kuuluvat EU-direktiivin 89/48/ETY piiriin. KMK on suosi-
tellut, että Berufsakademie-tutkinnot ja Fachhochschule-diplomit katsotaan samanarvoisik-
si, kun kyseessä on tiettyjen ammattien ammatinharjoittaminen. (Becker-Dittrich 1996, 9)

12.7.6. Muita korkeakoulutyyppejä

Sekä yliopistojen Diplom- ja Magister-tutkintoja että ammattikorkeakoulujen Diplom-tutkin-
toja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäyliopistoja on useita. (Eurydice 1999, jakso 6.4)

Universität-Gesamthochschulen -oppilaitoksia on kahdessa osavaltiossa. Ne tarjoavat
yliopisto-opintoja mutta myös ammattikorkeakouluopintoja sekä näiden yhdistelminä inte-
groituja yliopisto-, taidekorkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopintoja. (Eurydice 1999, jak-
so 6.4)

12.7.7. Korkeakoulututkinnot

Korkeakoulututkintoja (Hochschulprüfung) ovat virallisen korkeakoulun myöntämät tutkin-
not. Tutkintorakenne on tähän asti ollut yksiportainen niin, että on opiskeltu suoraan Dip-
lomprüfung- ja Magisterprüfung-tutkintoihin, joiden jälkeen voi edetä tohtoriopintoihin.
Vuonna 1998 voimaan tulleen uudistetun korkeakoulujen kehyslain (Hochschulrahmen-
gesetz) 15. §:n mukaan kaikkiin yli nelivuotisiin korkeakoulututkintoihin tulee välikoe,
jonka suorittaminen on opintojen jatkamisen ehtona. Kyseessä on kuitenkin koe, ei välitut-
kinto. Kehyslaissa korkeakouluille myös annetaan mahdollisuus halutessaan kehittää kak-
siportaisen tutkintorakenteen mukaisia tutkintoja. Lain 19. §:n mukaan alemman tutkinnon,
Bachelor- tai Bakkalaureus-tutkinnon, ohjeellinen suorittamisaika on vähintään kolme
mutta enintään neljä vuotta. Ylempään Master- tai Magister-tutkintoon johtavat opinnot
järjestetään niin, että ne kestävät alemman tutkinnon jälkeen vähintään vuoden ja enintään
kaksi vuotta. (Bmb+f 1998, 6) Vuonna 1999, kun uuden korkeakoulujen kehyslain voi-
maantulosta oli kulunut noin vuosi, oli Saksan yliopistoissa jo tarjolla yli 300 kaksiportai-
siin tutkintoihin johtavaa koulutusohjelmaa. Korkeakoulujen rehtorineuvostoa (Hochschul-
rektorenkonferenz) edustanut Christan Tauch arveli EAIE:n (European Association for In-
ternational Education) konferenssissa 4.12.1999, että kaksiportaisen tutkintojärjestelmän
toteuttamiseen kuluu aikaa noin kymmenen vuotta. Siirtyminen uuteen järjestelmään ta-
pahtuu niin, että yliopistot lakkaavat vähitellen järjestämästä vanhoihin tutkintoihin johta-
vaa opetusta.
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Diplom-tutkintojen nimet vaihtelevat tutkinnoittain, esim. Diplom-Psycholog(e)/in (dip-
lomipsykologi), Diplom-Übersetzer/in (diplomikääntäjä), Diplom-Ingenieur/in (diplomi-
insinööri). Magister-tutkinnoissa yleinen tutkintonimike on Magister Artium. Magister-
tutkinnot suoritetaan yliopistoissa tai niitä vastaavissa taidekorkeakouluissa. Opinnoissa on
joko kaksi yhtä laajaa pääainetta tai yhdistelmä, jossa on yksi pääaine ja kaksi sivuainetta.
(Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Diplom-tutkintoja voidaan suorittaa sekä yliopistossa tai muissa niitä vastaavissa kor-
kea-asteen oppilaitoksissa että Fachhochschule- ja Berufsakademie-oppilaitoksissa. Jos
tutkinto on suoritettu Fachhochschulessa, tutkinnon nimen jälkeen merkitään sana Fach-
hochschule tai kirjaimet FH, ja jos se on suoritettu Berufsakademiessa, tutkinnon nimen
jälkeen merkitään Berufsakademie tai kirjaimet BA. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Valtiontutkinto (Staatsprüfung) on samantasoinen loppututkinto kuin Diplom- ja Ma-
gister-tutkinnot. Valtiontutkinto suoritetaan opintojen päätteeksi vain tietyillä aloilla, jotka
ovat valtion toiminnalle erityisen tärkeitä. Valtiontutkintoja voidaan suorittaa lääketieteessä,
opettajankoulutuksessa ja oikeustieteessä. Opettajankoulutuksessa ja lakiammateissa on
ensimmäisen valtiontutkinnon (Erste Staatsprüfung) jälkeen käytännön harjoittelujakso,
jonka jälkeen suoritetaan toinen valtiontutkinto (Zweite Staatsprüfung). Vasta toisen valtion-
tutkinnon suorittaminen antaa täyden kelpoisuuden ammatin harjoittamiseen. Valtiontut-
kinnon järjestämisestä vastaa tutkintotoimikunta, jossa on sekä kyseessä olevan alan pro-
fessoreita että osavaltion valtiontutkintotoimikunnan edustajia. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Doktor-tutkinto on yliopistollinen jatkotutkinto, jonka suorittamiseen (Promotion)
kuuluu kirjallinen, itsenäiseen tutkimustyöhön perustuva tutkielma ja suullinen koe (Rigo-
rosum), joka voidaan korvata puolustamalla tutkielmaa suullisesti (Disputation). Tohto-
rinopintoihin pääsyyn vaaditaan yliopistollisen perustutkinnon (Diplom, Magister, Staats-
prüfung) suorittaminen. Myös ammattikorkeakoulun jälkeen voi päästä tohtorinopintoihin.
Tällöin opiskelijalta voidaan vaatia opiskeltavassa aineessa täydentäviä opintoja tai sovel-
tuvuuskokeen suorittamista. Tohtorinopintoihin tarvittavaa ohjeellista aikaa ei ole määri-
telty. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1)

Habilitation-menettelyyn voi päästä tohtorin tutkinnon jälkeen. Habilitation oikeuttaa
opettamaan yliopistoissa ja tekemään tutkimustyötä. Tutkintoon vaaditaan yleensä erillinen
tutkielma ja julkinen luento, jota seuraa keskustelu. (Eurydice 1999, jakso 6.3.1 sanasto)
Vuoden 1998 korkeakoulujen kehyslain 44. §:n mukaan Habilitation-menettely ei kuiten-
kaan enää ole ainoa tapa saada kelpoisuus professorin virkoihin, vaan muu sitä vastaava
tieteellinen työ voi korvata Habilitation-menettelyn (Bmb+f 1998, 8).

12.8. Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksena voi suorittaa yleissivistäviä, ammatillisia ja yhteiskunnallisia opintoja.
Erilaisia koulutuksen järjestäjiä on monia. Korkea-asteen oppilaitokset tarjoavat korkeakou-
lulain mukaisesti oman alansa jatko- ja täydennyskoulutusta. Perustutkinnon jälkeen on
mahdollisuus suorittaa myös sellaisia täydentäviä lisäopintoja, jotka eivät johda tohtorin-
opintoihin. Aikuiset voivat opiskella aikuisille tarkoitetuissa ilta- ja etäopiskeluoppilaitok-
sissa ja suorittaa niissä samoja tutkintoja, joita nuoret suorittavat kokopäiväopiskeluna. Ai-
kuiskoulutusta tarjoavat myös eri yhteisöjen, esim. kirkon, ammattijärjestöjen ja yksityis-
ten ylläpitämät oppilaitokset.
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Saksan koulutusjärjestelmä

Weiterbildung
(allgemeine und berufsbezogene Weiterbildung in vielfältigen Formen)

Weiter-
bildung

Berufsqualifizierender Studienabschluβ
(Diplom, Magister, Staatsexamen)

Abschluβ zur
beruflichen

Weiterbildung
Allgemeine

Hochschulreife

FACHSCHULE
ABEND-

GYMNASIUM /
KOLLEG

UNIVERSITÄT
TECHNISCHE UNIVERSITÄT /
TECHNISCHE HOCHSCHULE
GESAMTHOCHSCHULE
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
KUNSTHOCHSCHULE /
MUSIKHOCHSCHULE
FACHHOCHSCHULE
VERWALTUNGSFACHHOCHSCHULE

Tertiärer
Bereich

Sekundar-
bereich II

Allgemeine Hochschulreife 19

13 Berufsqualifizierender Abschluβ Fachhoch-
schulreife

GYMNASIALE OBERSTUFE 18

12
11

Berufsausbildung in
BERUFSCHULE

und BETRIEB
(Duales System)

BERUFS-
FACH-

SCHULE

FACH-
OBER-

SCHULE

in den verschiedenen Schularten:
Gymnasium,

Berufliches Gymnasium / Fach-
gymnasium

Gesamtschule

17
16

10 Berufsgrundbildungsjahr
schulisch oder kooperativ 15

Mittlerer Schulabschluβ (Realschulabschluβ) nach 10 Jahren,
Erster allgemeinbildender Schulabschluβ (Hauptschulabschluβ) nach 9 Jahren

Sekundar-
bereich I

16
10 10. Schuljahr 15
9
8
7

HAUPTSCHULE REALSCHULE GYMNASIUM GESAMT-
SCHULE

14
13
12

6
5

Schulartabhängige oder schulartunabhängige Orientierungsstufe 11
10

4
3
2
1

GRUNDSCHULE

Primar-
bereich

9
8
7
6

Jahr-
gangs-
stufe

KINDERGARTEN

(freiwillig)

Elementar-
bereich

5
4
3

Alter

Lähde: KMK 1995, 24
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Aikuiskoulutuksen ohjaus hoidetaan osavaltiotasolla. Joissakin osavaltioissa yleissi-
vistävän aikuiskoulutuksen järjestäminen on annettu varsinaiseen koulujärjestelmään kuu-
lumattomien vapaan sivistystyön oppilaitosten (Volkhochschule) tehtäväksi. Työllisyyden
parantamiseen tarkoitetusta aikuiskoulutuksesta on oma lakinsa (Arbeitsförderungsgesetz).
Sen toteuttamisesta vastaa työhallinto. (Eurydice 1999, jakso 7)

Ammatillista koulutusta antavista oppilaitoksista ammattiopistot (Fachschule) voidaan
lukea aikuiskoulutuksen piiriin. Niihin pääsyyn vaaditaan aikaisempi ammatillinen tutkin-
to, ja niissä suoritetaan työnjohtotehtävien tasoisiin tehtäviin johtavia tutkintoja.

Suurimman osuuden ammatillisesta aikuiskoulutuksesta hoitavat yritykset. Yrityksille
on asetettu velvoite järjestää ammatillista jatkokoulutusta, ja ammatillisesta jatkokoulutuk-
sesta noin puolet onkin yritysten sisäistä niiden itsensä rahoittamaa koulutusta. (Kantosalo
1996, 303)

Sen jälkeen, kun on saanut duaalijärjestelmässä tunnustetun koulutusammatin ja hankkinut
työkokemusta, on mahdollisuus hakea opiskelemaan alansa mestariksi (Meister). Mestari-
koulutusta ei Saksassa lasketa kuuluvaksi varsinaiseen koulujärjestelmään, eikä sitä kuvata
Eurydicen eikä CEDEFOPin koulutusjärjestelmäkuvauksissa. Lähes neljännes duaalikou-
lutuksen aloittavista saavuttaa aikanaan mestarin arvon. Mestarikoulutukseen lähtöön mo-
tivoi ammattiylpeys ja halu siirtää osaamista seuraaville sukupolville mutta myös se, että
mestarina saa parempaa palkkaa. (Kivinen & al. 1998, 32–33) Mestaritutkintoon valmen-
tavaa koulutusta antavat esimerkiksi kamarit, ammattikoulut ja työnantaja- ja työntekijä-
järjestöjen koulutuskeskukset (Überbetriebliche Ausbildungsstätten) ja sitä varten on ole-
massa myös erityisiä kouluja (Meisterschulen). Koulutus päättyy kamarien järjestämään ja
valvomaan päättökokeeseen (Arnold & Münch 1995, 113; Kivinen & al. 1995, 139).

Käsityöammateissa mestaritutkinnolla on pitkä historia. Aikaisemmin vain sellainen,
joka oli saanut mestarikirjan, sai perustaa oman yrityksen ja ottaa oppipoikia. Mestaritut-
kintoon sisällytettiin sellaisia osia, joita itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelevän
käsityöläismestarin tuli osata: käytännön työtaito, joka osoitettiin tekemällä mestarityö ja
suorittamalla työkoe, ammattiteoreettiset tiedot, yrittäjän taidot ja valmiudet opettaa oppi-
poikia. Nykyisin voi käsityöalojen lisäksi myös teollisuudessa, maataloudessa, kotitalou-
dessa, merenkulussa ja hotelli- ja majoitusaloilla suorittaa mestaritutkintoja. Näiden nimik-
keitä ovat esimerkiksi Industriemeister/in, Hauswirtschaftsmeister/in, Küchenmeister/in ja
Tierwirtschaftsmeister/in. Rakennusalalla on oma erityinen aikuistutkinto, geprüfte/r Po-
lier/in, joka rinnastetaan mestaritutkintoihin. (Beruf Aktuell 97/98, 501–502)

Mestaritutkinto on käytännössä etenkin käsityöaloilla edelleenkin tärkeä. Näillä aloilla
nykyisinkin yleensä vain alan mestaritutkinnon suorittanut saa perustaa oman yrityksen ja
pitää oppisopimusoppilaita. (Arnold & Münch 1995, 113–114; Bmb+f 1992, 24–25)

Vuonna 1994 käsityömestarin tutkintoon ilmoittautui noin 57 600 kisällin tutkinnon
suorittanutta. Näistä yli puolet oli metalli- ja sähköalalta. Teollisuuden mestaritutkintoon
ilmoittautuneita oli vuonna 1993 noin 17 000. Näistä 50 % oli metallialalta ja 16 % sähkö-
alalta. (Beruf Aktuell 97/98, 501)

Käsityöaloilla mestaritutkintoa pääsevät suorittamaan sellaiset, joilla on käsityökamarin
hyväksymä kisällitutkinto (Gesellenprüfung) tai teollisuus- ja kauppakamarin hyväksymä
päättötutkinto sillä käsityöalalla, jolla hakija aikoo suorittaa mestaritutkinnon. Alan työko-
kemusta täytyy kisällitutkinnon jälkeen olla vähintään kolme vuotta. Teollisuusaloilla vaa-
ditaan tunnustetun koulutusammatin tutkinto ja sen jälkeen 1–4 vuoden työkokemus. (Be-
ruf Aktuell 97/98, 501)

Pääasiassa teollisuuden työnjohtotason tehtävissä työskentelyyn valmentavia aikuistut-
kintoja ovat staatlich geprüfte/r Techniker/in (valtion hyväksymä teknikko) -tutkinnot.
Taidealoilla vastaavantasoinen tutkinto on nimeltään staatlich geprüfte/r Gestalter/in (val-
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tion hyväksymä muotoilija) ja käsityöaloilla staatlich geprüfte/r technische/r Fachwirt/in
(valtion hyväksymä tekninen ammattityöntekijä).

Teknisen alan jatkotutkintoja

Betriebswirt/in
des Handwerks

Technische/r
Betriebswirt/in

∆∆∆∆ ∆∆∆∆ ∆∆∆∆

H
an

dw
er

ks
m

ei
st

er
/in

In
du

st
rie

m
ei

st
er

/in

T
ec

hn
ik

er
/in

G
es
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r/
in

T
ec

hn
is

ch
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r 
F

ac
hw

irt
/in

T
ec
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is
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e/

r 
F
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hk
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f-

m
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n/
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Lähde: Beruf Aktuell 97/98, 500

Kaupan alan jatkotutkintoja

Fach-
kaufmann/-frau

(z.B. Personalfach-
kaufmann/-kauffrau,
Bilanzbuchhalter/in)

Fachwirt/in

(z.B. für Industrie,
Handel, Bank, Ver-
sicherung, Verkehr)

Staatlich geprüfte/r
Betriebswirt/in

(z.B. Auβenhandel,
Bankwesen, Versiche-

rung

Lähde: Beruf Aktuell 97/98, 505
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13. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

13.1. Koulutusjärjestelmän poliittinen ohjaus

Suomen koulutuspolitiikan keskeinen tavoite on ollut tarjota kaikille kansalaisille tasa-
arvoiset mahdollisuudet hankkia koulutusta riippumatta iästä, asuinpaikasta, varallisuu-
desta, sukupuolesta tai äidinkielestä. (OPH 1999e, 18)

Suomen päätöksentekojärjestelmä on hyvin keskitetty. Vain valtion keskushallinnolla
on oikeus asettaa koulutuksen kehittämistä koskevia oikeudellisia normeja. Eduskunta ja
valtioneuvosto tekevät koulutuspoliittiset linjaukset. Lainsäädännön lisäksi nämä linjaukset
kirjataan erillisiin kehittämisasiakirjoihin sekä valtion tulo- ja menoarvioon.

Eduskunta säätää koulutusta koskevat lait, joissa määritellään koulutuksen yleistavoit-
teet ja periaatteet. Eduskunta myös päättää valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä
koulutuksen määrärahoista. Valtioneuvosto säätää lakeja täsmentävät asetukset, päättää
valtion oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä myöntää koulutuksen järjes-
täjille luvat. Koulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhtei-
söt ja säätiöt. Lisäksi valtioneuvosto tekee viideksi vuodeksi kerrallaan koulutuksen ja kor-
keakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman, jossa se päättää koulu-
tuksen rakenteellisten, laadullisten ja taloudellisten kehittämistavoitteiden päälinjoista.

Koulutuksen ylin johto on opetusministeriöllä. Se vastaa ylimpänä hallintoviranomai-
sena kaikesta julkisin varoin toteutettavasta opetustoimesta. Yliopistot ja ammattikorkea-
koulut ovat suoraan opetusministeriön alaisia. Merkittävimmät koulutusalat, joiden hallinto
ei kuulu opetusministeriölle, ovat lasten päivähoito, jota hoitaa sosiaali- ja terveysministe-
riö, sotilaskoulutus, jota hoitaa puolustusministeriö, sekä poliisi-, rajavartija- ja palokou-
lutus, joista vastaa sisäasiainministeriö.

Opetusministeriön tehtäviin kuuluvat lainsäädännön ja koulutusta koskevien yleispää-
tösten valmistelu ja opetustoimen strateginen johtaminen. Lisäksi se päättää koulutusra-
kenteesta, tutkintonimikkeistä, koulutuksen määristä ja koulutuksen alueellisesta jakautu-
misesta sekä oppilaitosten rahoituksen yksikköhinnasta.

Opetushallitus on opetusministeriön alainen asiantuntijavirasto. Se on suunnittelu- ja
arviointiviranomainen, jonka toimialaan kuuluvat perusasteen ja toisen asteen koulutus ja
aikuiskoulutus, ei kuitenkaan korkeakoulujen aikuiskoulutus. Opetushallitus laatii ja hy-
väksyy perusasteen ja toisen asteen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja ai-
kuisten näyttötutkintojen perusteet. Se arvioi koulutuksen laatua ja kehittää koulutuksen
arviointimenetelmiä. Opetushallituksessa on myös Eurydicen, Naricin ja CEDEFOP-
yhteistyön kansallinen hallinto.

Valtion aluehallintoyksiköiden, lääninhallitusten, koulutukseen liittyviä tehtäviä on
1990-luvulla vähennetty. Lääninhallitukset kuitenkin ostavat aikuisille tarkoitettua amma-
tillista lisäkoulutusta. Vuonna 1997 perustettujen 15 työvoima- ja elinkeinokeskuksen teh-
täviin kuuluu puolestaan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen edistäminen ja ostaminen.

Kunnat vastaavat paikallistasolla perusopetuksen järjestämisestä ja osittain myös ra-
hoituksesta. Lähes kaikki perusopetusta järjestävät koulut ja useimmat lukiot ovat kunnan
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ylläpitämiä. Kunnan tehtävänä on tarjota jokaiselle oppivelvolliselle mahdollisuus edelly-
tystensä mukaiseen oppimiseen. Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää ammatillista kou-
lutusta, mutta niillä on velvollisuus osallistua sen kustannuksiin. Ammatillisia oppilaitok-
sia ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, valtio ja yksityiset. Lähes 80 % ammatillisista oppi-
laitoksista on kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämiä.

Suomen koulutusjärjestelmä
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13.2. Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Oppivelvollisuus on täytetty, kun oppivelvollinen on käynyt peruskoulun tai muuten suo-
rittanut sitä vastaavan oppimäärän tai viimeistään silloin, kun oppivelvollisuuden alkami-
sesta on kulunut kymmenen vuotta. (OPH 1999e, 20)

13.3. Koulutusjärjestelmän yleinen rakenne

Suomen koulutuspolitiikassa on 1960-luvulta lähtien ollut vallalla keskitetty suunnittelu.
Suuret koulujärjestelmän rakennemuutokset on toteutettu kertaluonteisina kokonaisuudis-
tuksina. Peruskoulu-uudistuksessa vuosina 1972–1977 perustettiin kaikille yhteinen 9-vuo-
tinen oppivelvollisuuskoulu, joka korvasi aikaisemman kansakoulun, kansalaiskoulun ja
keskikoulun. Vuosina 1982–1988 toteutetussa keskiasteen koulunuudistuksessa uusittiin
puolestaan koko peruskoulun jälkeisen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne. Keski-
asteen uudistuksen tavoitteena oli saada eri alojen koulutus vastaamaan työelämässä tar-
vittavaa ammattitaitoa ja taata samalla kaikille peruskoulun ja lukion päättäville paikka
ammatillisesti eriytyvässä koulutuksessa. Viimeisin rakenneuudistus on ollut ammattikor-
keakoulujärjestelmän kehittäminen. Samalla lopetetaan opistoasteen koulutus.

Perusopetusta annetaan yhdeksänvuotisessa yhtenäiskoulussa. Sen jälkeen voi hakea
yhteishaussa toisen asteen koulutukseen, joko yleissivistävää koulutusta antavaan lukioon
tai ammatilliseen koulutukseen.

Lukio päättyy ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle,
joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset aineet ja joka saa lukion
päästötodistuksen. Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat hakea korkeakouluihin, mutta
heillä on myös mahdollisuus pyrkiä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. (OPH
1999e, 20)

13.4. Nuorten ammatillinen koulutus

Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus hankitaan pääasiassa opiskelemalla ammatilli-
sissa oppilaitoksissa. Opiskeluun sisältyy sekä teorian että työn opetusta.

Ammatillisessa koulutuksessa on seitsemän koulutusalaa, jotka jakautuvat alaryhmiin.
Seuraavassa luettelossa on suluissa kuhunkin alaan vuonna 1999 kuuluneiden ammatillis-
ten perustutkintojen lukumäärä.

Luonnonvara-ala (8)
•  Maatilatalous
•  Puutarhatalous
•  Kalatalous
•  Metsätalous
•  Muu luonnonvara-ala

Tekniikka ja liikenne (50)
•  Tekstiili- ja vaatetusala



131

•  Graafinen ala
•  Kone- ja metalliala
•  LVI-ala
•  Auto- ja kuljetusala
•  Sähköala
•  Maanmittausala
•  Rakennusala
•  Puuala
•  Pintakäsittelyala
•  Paperi- ja kemianteollisuuden ala
•  Elintarvikeala
•  Merenkulkuala
•  Muu tekniikka ja liikenne

Hallinto ja kauppa (1)
•  Kaupan ja hallinnon ala

Ravitsemis- ja talousala (5)
•  Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
•  Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala

Sosiaali- ja terveysala (4)
•  Sosiaali- ja terveysala
•  Kauneudenhoitoala

Kulttuuriala (6)
•  Käsi- ja taideteollisuusala
•  Viestintä- ja kuvataideala
•  Musiikkiala
•  Teatteri- ja tanssiala

Vapaa-aika ja liikunta-ala (3)
•  Vapaa-ajan toiminta
•  Liikunta-ala

(OPH 1998a)

Nuorten toisen asteen ammatilliset tutkinnot uudistetaan vuodesta 1999 alkaen asteittain
niin, että kaikkien tutkintojen koulutuspituudeksi tulee kolme vuotta. Kaikkiin tutkintoihin
tulee myös vähintään puolen vuoden mittainen työssä oppimisen jakso.

Opetusministeriö myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yksityiselle yhteisölle tai säätiölle
luvan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Koulutusta voidaan myös ministeriön pää-
töksellä järjestää valtion oppilaitoksessa. Luvassa määritellään koulutustehtävä ja määrä-
tään koulutusaloista, tutkinnoista, opetuskielestä, kunnista, joissa koulutusta voidaan järjestää,
opiskelijamääristä, erityisestä koulutustehtävästä, koulutuksen järjestämismuodosta ja muista
koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Ministeriö voi ilman hakemustakin muuttaa
koulutusaloja, tutkintoja ja opiskelijamääriä koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä, jos
koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista. (L 630/1998 8–9 §)

Koulutuksen järjestämislupaa ei siis anneta oppilaitokselle vaan oppilaitoksen ylläpitä-
jälle, joka on useimmissa tapauksissa kunta tai kuntayhtymä. Ylläpitäjä voi sijoittaa kou-
lutuksen omistamiinsa oppilaitoksiin haluamallaan tavalla ja myös yhdistellä oppilaitoksia.
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Opetushallitus päättää koulutusaloittain ja tutkinnoittain opintojen tavoitteista ja keskei-
sistä sisällöistä. Nämä määritellään opetussuunnitelman perusteissa. Varsinainen opetus-
suunnitelma, jonka koulutuksen järjestäjä hyväksyy, tehdään paikallisesti. (L 630/1998 14 §)

Koulutus voidaan järjestää lähiopetuksena, etäopetuksena, oppisopimuskoulutuksena
tai muutoin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä (L 630/1998 15 §). Ammatilli-
nen perustutkinto voidaan suorittaa myös ammattitaidon hankkimistavasta riippumattoma-
na näyttötutkintona siten kuin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa sääde-
tään. (L 631/1998 4 §)

Ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan opiskelija saa tutkintotodistuksen, josta il-
menee suoritettu tutkinto sekä opinnot arvosanoineen. Oppilaitokset ovat aikaisemmin
päättäneet siitä, mitä tietoja ne ovat antamiinsa todistuksiin kirjoittaneet. Todistukset ovat
olleet sangen kirjavia sekä sisällöltään että ulkonäöltään. Tämä aiheuttaa jatkuvasti ulko-
mailta tulevia kyselyjä, joissa halutaan tietää tarkemmin, mikä ammatillinen koulutus on
ollut kyseessä ja onko tutkinto ja sen myöntänyt oppilaitos virallinen. Uudet tutkintotodis-
tukset ovat yhdenmukaisia, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan todistuksiin merkittävistä
tiedoista päättää Opetushallitus (L 630/1998 24 §).

Suomessa ammatillinen koulutus järjestetään pääasiallisesti kouluopetuksena. Oppiso-
pimuskoulutus nähtiin 1970-luvulla lähinnä oppilaitoksissa järjestettävää koulutusta täy-
dentävänä koulutustapana, joka täytti järjestelmään jääviä aukkoja. Oppisopimusta varten
laadittiin omat oppiohjelmat. Sitä käytettiin kouluttautumisessa harvinaisiin ammatteihin,
esimerkiksi nuohoojaksi tai lukkosepäksi. Joillakin aloilla, esimerkiksi graafisessa teolli-
suudessa, oppisopimuskoulutuksella on kuitenkin pitkät perinteet ja sitä on jatkuvasti käy-
tetty paljon. Oppisopimusta tarjottiin erityisesti niille nuorille, jotka olivat jääneet oppilai-
toksissa annettavan koulutuksen ulkopuolelle ja joita kiinnosti työvaltainen opiskelutapa.
(OPH 1999c)

1990-luvulla oppisopimuskoulutus on alettu nähdä vaihtoehtoisena koulutuksen järjes-
tämisen tapana. Uuden koululainsäädännön tultua 1.1.1999 voimaan erillinen oppisopimuk-
sesta vuonna 1993 annettu laki kumottiin. Oppisopimusta koskevat säännökset sisällytettiin
ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (630/1998) ja asetukseen (811/1998). Amma-
tillista lisäkoulutusta koskevat säädökset ovat aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998)
ja asetuksessa (812/1998). Rahoitussäädökset ovat opetuksen ja kulttuuritoimen rahoitusta
koskevassa laissa (635/1998) ja asetuksessa (806/1998). Nykyisin oppisopimuskoulutuk-
sessa noudatetaan samoja opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteita kuin muussa koulu-
tuksessakin.

Oppisopimusopiskelijoiden määrä on ollut Suomessa pieni. 1970-luvun vaihteessa op-
pisopimuskoulutuksessa oli kolmisen tuhatta opiskelijaa. 1970- ja 1980-luvuilla opiskeli-
jamäärät vaihtelivat 3 000 ja 8 000 opiskelijan välillä. 1990-luvulla oppisopimusoppilaiden
määrää on haluttu lisätä. Opetusministeriön vuonna 1995 vahvistamassa koulutuksen ke-
hittämissuunnitelmassa oppisopimuskoulutusta päätettiin lisätä sekä nuorten että aikuisten
ammatillisessa koulutuksessa. Painopisteenä oli kuitenkin nuorten oppisopimuskoulutuk-
sen laajentaminen. Koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaan oppisopimuskoulutuksen
osuus nuorten toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta piti nostaa noin 20 %:iin vuoteen
2000 mennessä (OPM 1996a). Tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu tarkoitetulla tavalla. Op-
pisopimusoppilaiden määrä on kyllä kasvanut 1990-luvulla nopeasti, mutta suurin osa kas-
vusta selittyy aikuisopiskelijoiden määrän lisääntymisellä. Alle 20-vuotiaiden oppisopi-
musoppilaiden määrä on pysynyt lähes muuttumattomana. (OPH 1999d) Uudessa kehittä-
missuunnitelmassa Koulutus ja tutkimus vuosina 1999–2004 linjausta muutettiin niin, että
oppisopimuksen painopisteeksi tulee aikuiskoulutus. (OPM 35/500/99)
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Vuonna 1999 oppisopimuskoulutuksessa opiskeli noin 28 000 opiskelijaa, joista am-
matillisessa peruskoulutuksessa oli noin 12 000 ja lisäkoulutuksessa noin 16 000 opiskeli-
jaa. Oppisopimuskoulutuksessa oli noin 14 % ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien
määrästä. (OPH:n oppisopimustilasto, julkaisematon)

13.5. Korkea-asteen koulutus

13.5.1. Korkea-asteen tutkinnot

Suomen korkea-asteen tutkintojen järjestelmää on muutettu useaan kertaan. Alemmat kor-
keakoulututkinnot poistettiin 1970-luvulla, mutta ne palautettiin takaisin 1990-luvulla.
Tutkintojen muutoksista aiheutuu epätietoisuutta, ja ulkomainen tutkintojen vastaavuuksia
arvioiva joutuu tekemään paljon selvitystyötä. Esimerkiksi ekonomin ja kauppatieteiden
kandidaatin tutkintonimikkeet ovat vuoron perään merkinneet joko ylemmän tai alemman
tutkinnon suorittanutta, ja ylemmän tutkinnon osalta sekaannusta on vielä lisätty maisterin
nimikkeellä (Parikka 1999, 219). Vastaavuuksista päättävän täytyy tietää tarkasti, minkä-
tasoinen tietyn niminen tutkinto oli sinä vuonna, jolloin tunnustamista hakenut on saadut
todistuksensa.

Korkeakoulututkinnoista säädetään korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetussa
asetuksessa (A 464/1998). Sen mukaan korkeakoulututkintoja ovat 1) yliopistoissa suoritet-
tavat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin
tutkinnot, tohtorin tutkinnot sekä erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläin-
lääkärin tutkinnot (1 §, 7 §), 2) maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä
eräät muut upseerin tutkinnot (1 §, 8 §) ja 3) ammattikorkeakouluissa ja väliaikaisissa am-
mattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot (1 §).

Asetuksessa luetellaan nykyisten korkeakoulututkintojen lisäksi myös aikaisemmat
korkeakoulututkinnot sekä nimeltä mainiten asetuksen voimaan tullessa olemassa olleet ja
aikaisemmat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Korkeakoulututkintojen laajuudet määritellään tutkintoasetuksissa. Pääsääntöisesti
alempien korkeakoulututkintojen ohjeellinen suorittamisaika on kolme vuotta, ja ylempien
korkeakoulututkintojen opinnot on järjestettävä niin, että tutkinto voidaan suorittaa viides-
sä vuodessa. Ammattikorkeakoulututkintojen suorittaminen kestää 3–4 vuotta. Opinnot
järjestetään koulutusohjelmina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja. Kukin koulutus-
ohjelma valmentaa johonkin työelämän ammatillista erikoisasiantuntemusta vaativaan
tehtäväalueeseen. Opintoihin sisältyy 20 opintoviikon työharjoittelu.

13.5.2. Korkea-asteen koulutuksen kehitys

Suomen yliopistolaitos on laajentunut niin, että uusia yliopistoja on perustettu eri puolille
maata. Alueellisesti hajautetun korkeakouluverkon luominen on ollut osa Suomen aluepo-
litiikkaa, jolla on pyritty pitämään maan kaikki alueet elinvoimaisina. Toinen laajenemisen
tapa on ollut eriytyminen, niin että on perustettu erikoisalojen korkeakouluja sekä omia
korkeakouluja ruotsinkielisiä varten. Kolmas korkeakoulujen syntytapa on ollut kohoami-
nen, niin että aikaisempi alemman tason oppilaitos on muutettu yliopistoksi. (Lampinen
1998, 113–115)
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Koulutustasoa on nostettu niin, että aikaisemmin koulutusjärjestelmässä alempana si-
jainnutta koulutusta on nostettu yliopistotasoiseksi. Näin on tapahtunut esimerkiksi opet-
tajakoulutukselle. Akateeminen luokanopettajakoulutus sai alkunsa, kun osa luokanopetta-
jia valmistavista seminaareista liitettiin vuonna 1971 yliopistoihin. Samoin kotitalousopet-
tajaopisto ja käsityöopettajaopisto sekä kääntäjiä ja tulkkeja kouluttaneet kieli-instituutit on
sulautettu yliopistoihin. 1990-luvulla myös lastentarhanopettajakoulutus on siirretty yli-
opistoon. (Lampinen 1998, 115) Tutkintojen tunnustamispäätöksiä tekevien täytyy tuntea
myös edellä mainitut vanhat yliopistotasoa alemmat tutkinnot, sillä niiden tunnustamisesta
voi tulla kyselyjä ulkomailta niin kauan, kuin niitä suorittaneita on työelämässä.

Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmä on kehittynyt vasta 1990-luvulla. Pekka Lampi-
sen mukaan tälle Suomen myöhäiselle kehitykselle on kaksi perussyytä: Suomen korkea-
koulujärjestelmä laajeni vielä 1970-luvulla ja korkeakoulujen uskottiin kattavan alueellisen
korkea-asteen koulutuksen tarpeen. Toinen syy oli keskiasteen koulunuudistuksen toteut-
taminen. Siinä perusajatuksena oli, että ammatilliset oppilaitokset sijoittuvat keskiasteelle
peruskoulun ja yliopiston väliin. Tärkeimpänä ammattikorkeakoulun kehittämisen ponti-
mena Lampinen näkee keskiasteen koulutuksen epätarkoituksenmukaisen toiminnan, joka
johti ylioppilassumaan. (Lampinen 1998, 98–99) Pyrkimys parantaa tutkintojen kansain-
välistä vertailtavuutta vaikutti myös ammattikorkeakoulu-uudistuksen aloittamiseen. Sak-
san Fachhochschule-oppilaitoksia käytettiin Suomen uudistusta tehtäessä eräänä esikuvana.
(Lampinen & Savola 1995, 36)

Ammattikorkeakoululaitoksen suunnittelu alkoi 1988 virkamiestyöryhmässä. Työryh-
mä laati pitkän tähtäyksen koulutuksen kehittämisvision, johon sisältyi vaihtoehtoisia malleja.
Visiosta käytiin laajaa yleistä keskustelua. Valmistelussa voimistui malli, jonka mukaan
ammattikorkeakouluista tehdään yliopistoille rinnakkaisia oppilaitoksia samaan tapaan
kuin Saksassa ja Hollannissa. Suomessa pelättiin, että liian tiukka sitoutuminen yliopistoi-
hin jättäisi korkeammalle ammatilliselle koulutukselle liian ahtaat kasvun mahdollisuudet.
Perusfilosofiaksi tuli, että tutkinnot ovat yliopistotutkintojen kanssa samantasoisia mutta
erilaisia. Vaikka ulkomaisista järjestelmistä otettiin mallia, olivat yliopistoista erilliseen
ammattikorkeakoulumalliin päätymisen syyt uudistuksen valmistelutyöhön keskeisesti
osallistuneen Pekka Lampisen käsityksen mukaan kuitenkin puhtaasti kotimaisia. (Lampi-
nen 1998, 101–102)

Ammattikorkeakoulujärjestelmään siirryttiin vuonna 1992 alkaneen kokeilun kautta.
Ammattikorkeakoulut muodostettiin liittämällä yhteen useita aikaisempia oppilaitoksia.
Kokeilusta annetun lain perustelujen mukaan yhdistämisellä ei tavoiteltu ainoastaan kus-
tannussäästöä ja hallinnollista tehokkuutta vaan myös pedagogista syvyyttä. Tarkoituksena
on, että laaja-alaiset ammattikorkeakoulut kehittäisivät eri aloja yhdistämällä uudenlaista
osaamista ja antaisivat opiskelijoille mahdollisuuksia valita opintoja yli olemassa olevien
opintoalojen rajojen. Laki ammattikorkeakouluopinnoista (L 255/1995) vahvistettiin 1995.
Sen mukaan ammattikorkeakoulut ovat opetusministeriön alaisia ammatillista korkeakou-
luopetusta antavia korkeakouluja. Niiden toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Myöntämi-
sen edellytyksenä on, että on olemassa koulutus- ja työvoimatarve ja että opetus, opetta-
jisto, kansainväliset yhteydet sekä kirjasto- ja muut tukipalvelut ovat riittävän tasokkaita.
Ammattikorkeakouluilla ei ole samanlaista itsehallintoa kuin yliopistoilla, vaan niiden hal-
linnosta päättää ylläpitäjä. Myös rahoitus ohjataan ylläpitäjälle.

Aikaisempi opistoasteen koulutus päätettiin lopettaa kokonaan. Opistoasteen koulutus
lakkaa asteittain, niin että viimeiset opiskelijat on opistoasteelle otettu syksyllä 1998. Pää-
osa opistoasteen tutkinnoista kehitetään ammattikorkeakoulututkinnoiksi ja osasta kehitet-
tään erikoisammattitutkintoja.
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13.6. Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus on Suomessa jaettu kahteen päälinjaan: yleissivistävään ja ammatilliseen.
Pääasiassa yleissivistävää koulutusta tarjoavat vapaan sivistystyön oppilaitokset. Yleissi-
vistävää ja harrastustavoitteista aikuisopetusta järjestäviä oppilaitoksia ovat aikuislukiot,
kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja sivistysjärjestöt, liikunnan koulutus-
keskukset, musiikkioppilaitokset ja kesäyliopistot. (OPH 1999e, 104)

Ammatillista aikuiskoulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, amma-
tillisten oppilaitosten aikuiskoulutuslinjat, ammatilliset erityisoppilaitokset, musiikkioppi-
laitokset, liikunnan koulutuskeskukset, yliopistojen ja korkeakoulujen täydennyskoulutus-
keskukset sekä erilaiset järjestöt, esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusjärjestöt ja kotitalousneu-
vontajärjestöt. Suurin osa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on kuitenkin työnantajien
järjestämää. Sitä järjestetään yrityksen sisäisenä koulutuksena, jossa käytetään kouluttajina
oman henkilöstön lisäksi sekä julkisen valvonnan ulkopuolisia että julkisesti valvottuja
koulutusyrityksiä. (OPH 1999e, 112-113)

Nuorten tutkinnot ovat laaja-alaisia niin, että saman tutkinnon pohjalta voi myöhemmin
edetä moniin työelämän ammatteihin. Kuitenkin työelämässä tarvitaan myös erikoistunutta
ammattitaitoa. Tähän tarpeeseen on vastattu kehittämällä aikuiskoulutukseen uusi tutkinto-
järjestelmä, jossa eri tavoin hankittu ammattitaito voidaan osoittaa näyttökokeissa. Näyttö-
tutkintojärjestelmän lähimmät esikuvat ovat Englannissa, jossa on vuodesta 1986 ollut
käytössä koulutuksesta riippumattomiin näyttöihin perustuva ammatillisten tutkintojen
järjestelmä. Suomen ammattitutkintolaki (L 306/94) ja sitä täydentävä asetus (A 308/94) tuli-
vat voimaan vuonna 1994. Vuoden 1999 alkuun mennessä järjestelmään kuuluvia tutkin-
toja oli tutkintorakenteessa jo yli 330 (OPH 1999b). Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa
koululainsäädännössä aikuistutkintoja säätelee ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu
laki (L 631/1998) ja asetus (A 812/1998). Laki tuntee kolme eri tutkintotyyppiä: Ammatil-
lisissa perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta, ammattitutkinnoissa alan
ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito ja erikoisammattitutkinnoissa alan vaati-
vampien työtehtävien hallinta. Ammatilliset perustutkinnot vastaavat nuorten toisen asteen
perustutkintoja.

Vaikka tutkintoihin ei ole asetettu pohjakoulutusvaatimuksia, käytännössä vain harvat
suorittavat tutkinnon pelkän työkokemuksen ja työssä oppimansa perusteella. Useimmiten
osallistutaan tutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Epäsuorasti pohjakoulutuksen taso
on määritelty Opetushallituksen 2.9.1999 vahvistamissa tutkintotodistuksissa (OPH 37/
011/99). Todistusmallin mukaan ammattitutkinnoissa tutkintovaatimukset on määritelty
siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja sy-
ventäviä lisäopintoja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

Sen jälkeen kun opetusministeriö on hyväksynyt uuden tutkinnon, Opetushallitus val-
mistelee ja vahvistaa sitä varten tutkinnon perusteet. Näyttötutkintoja voi suorittaa sen jäl-
keen, kun tutkinnon perusteet on vahvistettu. Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan tutkintotoimikunnat, joissa jäsenten enemmistön tulee olla työtekijöi-
den, työnantajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia. Työntekijöiden ja työnanta-
jien edustajia tulee olla yhtä monta (A 812/1998, 2 §). Tutkintotoimikunnat tekevät tutkin-
tojen järjestämisestä sopimukset ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tutkintoto-
distukset antaa tutkintotoimikunta. Todistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkinnon
osat on suoritettu. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkin-
nosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta (5 §, 6 §).
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14. SAKSAN JA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN
VERTAILUA

14.1. Koulutusjärjestelmän poliittinen ohjaus

Poliittiset päättäjät ohjaavat demokraattisissa valtioissa koulutusjärjestelmää kolmella taval-
la: juridisesti (normit), taloudellisesti (budjetti) ja aatteellisesti. Päättäjien määrittelemät
normit voivat olla lakeja, asetuksia, päätöksiä, sitovia käskyjä ja kieltoja sekä sovittuja me-
nettelytapoja. Taloudellinen ohjaus toteutetaan tekemällä talousarvio, jossa päätetään kou-
lutukseen käytettävissä olevan rahan määrästä. Aatteellinen ohjaus toteutetaan suunnittelun
avulla. Siinä asetetaan toiminnan tavoitteet ja määritellään keinot, joilla niihin pyritään.
(Kivinen et al. 1995, 16–17)

Saksan ja Suomen tutkintojen vertailuun vaikuttava olennainen ohjausjärjestelmän yhtä-
läisyys on siinä, että molemmissa maissa tutkintoja koskevat päätökset tekee julkinen valta
ja päätökset tehdään säädöstasolla. Näin ollen lainsäädännöstä ja viranomaispäätöksistä voi
aina tarkistaa, mitkä tutkinnot ovat virallisia, kuka niistä saa antaa todistuksen ja minkälai-
sia vaatimuksia tutkinnon suorittajalle on asetettu. Molemmissa maissa noudatetaan tässä
suhteessa Margaret Archerin termejä käyttäen mannermaista päätöksenteon mallia.

Kuitenkin Suomen koulutuspolitiikan päätöksentekojärjestelmä on saksalaista keskite-
tympi. Meillä keskushallinto tekee kaikki tutkintorakennetta koskevat päätökset. Saksassa
koulutuksen ohjauksen ja tutkinnoista päättämisen vastuu jakautuu liittovaltion ja osavaltion
kesken, ja päävastuu koulutuksesta on osavaltiotasolla. Myös koulutusjärjestelmäuudistusten
toteuttamisen tapa on erilainen. Suomessa uudistukset on pantu kerralla toimeen, kun taas
Saksassa vanha järjestelmä on elänyt uuden rinnalla. Vaikka Saksassakin on oppivelvolli-
suuskoulutuksessa yhtenäiskoulu, se on vain yksi vaihtoehto. Sen kehittäminen ei ole joh-
tanut aikaisempien rinnakkaiskoulujärjestelmän koulutyyppien lopettamiseen, vaan myös
aikaisemmat koulutyypit toimivat edelleen. Kukin osavaltio saa päättää itse, millä tavoin
koulutoimi liittovaltion lainsäädännön kehysten puitteissa toimii ja minkä aikataulun mu-
kaan muutoksia tehdään. Myös korkeakoulututkinnoissa siirtyminen kaksiportaiseen tut-
kintojärjestelmään on aloitettu niin, että yksiportainen tutkintojärjestelmä säilyy, mutta yli-
opistot saavat itse päättää, kehittävätkö ne myös kaksiportaisia tutkintoja.

Margaret Archerin termejä käyttäen ”stop-go” -päätöksenteko, jossa päätökset tehdään
enemmistöpäätöksinä ja tappiolle jäänyt vähemmistö alkaa valmistella seuraavaa vastauu-
distusta, näyttää koulutuspolitiikkaa koskevissa päätöksissä toimineen kyllä Suomessa,
mutta ei niinkään Saksassa.

Saksassa poliittiseen kulttuuriin kuuluu, että päätöksenteossa noudatetaan yleisesti kon-
sensusperiaatetta, niin että päätökset tehdään vasta, kun kaikki voivat ne yksimielisesti hy-
väksyä. Tätä periaatetta noudatetaan esimerkiksi KMK:n päätöksenteossa. Myös duaalijär-
jestelmän tutkinnoista ja niiden sisällöistä päätettäessä on päästävä yksimielisyyteen eri ta-
hojen, kuten valtion viranomaisten, työantajien ja työntekijöiden välillä (Arnold & Münch
1995, 37).
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14.2. Toisen asteen oppilaitokset ja tutkintojen suorittamistavat

Yleissivistävässä koulutuksessa Saksan pääkoulu (Hauptschule) muistuttaa opetuksen ta-
voitteiden ja jatkokoulutusmahdollisuuksien puolesta lähinnä Suomen aikaisempaa kansa-
laiskoulua, joka vuodesta 1957 tarjosi jatko-opetusta kuusivuotisen kansakoulun käyneille
(Iisalo 1991, 244). Reaalikoulu (Realschule) sekä lukiokoulun alempi aste ovat samantyyppi-
siä kuin Suomen vanha keskikoulu. Lukiokoulun ylempi aste (Gymnasiale Oberstufe) vastaa
Suomen sekä aikaisempaa että nykyistä lukiota. Vaikka Saksan yhtenäiskoulussa kaikki
oppilaat käyvät samaa koulua, ei perusajatus edes integroidussa yhtenäiskoulussa kuiten-
kaan ole samanlainen kuin Suomen peruskoulussa, jossa annetaan kaikille mahdollisuus
jatkaa kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Saksassa on myös integroiduissa yhtenäiskou-
luissa keskeisissä aineissa tasoryhmiä, jotka vaikuttavat jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

Suomen koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut tehdä koulutusjärjestelmästä mahdolli-
simman vähän oppilaan lähtökohtien mukaan valikoiva. Tähän on pyritty muuttamalla rin-
nakkaiskoulujärjestelmä peruskouluksi, luomalla maantieteellisesti hajautettu keskiasteen
ja korkea-asteen oppilaitosverkosto, mahdollistamalla eteneminen korkeakouluopintoihin
ammatillisten oppilaitosten kautta eli luomalla ns. avoimet väylät sekä takaamalla opiske-
lijoille opintososiaalisia etuuksia. (Klemelä 1999, 18) Saksan järjestelmässä eri koulutyypit
antavat erilaisia jatkomahdollisuuksia. Erityisen työlästä eteneminen on pääkoulun (Haupt-
schule) pohjalta, jota on joissakin yhteyksissä kutsuttu nimellä ”viimeinen mahdollisuus
jäljellä” (Kivinen & al. 1995, 139). Myös Saksassa on kuitenkin kehitetty avoimia väyliä
luomalla koulumuotojen välille erilaisia siltoja, joita pitkin oppilaat voivat vaihtaa teke-
määnsä koulutusuravalintaa.

Saksan oppivelvollisuuskoulun rinnakkaiset koulumuodot aiheuttavat tutkintojen ver-
tailussa jonkin verran ongelmia, koska kaikille Saksan koulutyypeille ei Suomesta löydy
suoraa vastinetta. Samoin ongelmia aiheuttaa se, että korkeakouluopintoihin johtaviin lu-
kiokoulun ylemmän asteen (Gymnasiale Oberstufe) opintoihin pääsyyn oikeuttavan yleis-
sivistävän koulutuksen pituus on Saksassa yleensä 10 vuotta, kun Suomen peruskoulu
kestää 9 vuotta. Suomalaisen peruskoulun päättötodistuksen saanut ei Saksassa yleensä
pääse suoraan jatkamaan lukiota vastaavassa oppilaitoksessa.

Kouluopiskeluna suoritettavassa ammatillisessa koulutuksessa on Saksan oppilaitos-
tyyppien kirjo paljon Suomea suurempi. Osaltaan tämä on seurausta siitä, että näistä kou-
luista ja myös niissä suoritettavista tutkinnoista päättävät Saksassa osavaltiot. Suoranaisia
Saksan ammatillisten koulujen vastineiksi sopivia oppilaitoksia on Suomesta ollut vaikea
löytää. Vuoden 1999 alusta oppilaitostyypeittäin tapahtuva vastaavuuden määrittely on pe-
riaatteessa mahdotonta, koska Suomen uudessa ammatillisen koulutuksen laissa ei enää
määritellä oppilaitostyyppejä, vaan koulutuksen järjestäjä päättää, missä opetus annetaan.

Lähinnä suomalaisia ammatillisia oppilaitoksia vastaavat kokoaikaiset ammattikoulut
(Berufsfachschule), jotka antavat kokopäiväopetusta pääasiassa kaupan, terveydenhuollon,
sosiaalialan, kotitalouden ja taiteen ammatteihin. Nimeltään myös meidän aikaisempia
ammattikouluja vastaavissa Berufschule-oppilaitoksissa opetetaan vain oppisopimuskou-
lutukseen kuuluvia yleissivistäviä aineita sekä yleistä ammatinteoriaa.

Ammattiyläkouluille (Fachoberschule), joiden kaksivuotinen koulutus valmentaa lähin-
nä ammattikorkeakoulua vastaavaan Fachhochschuleen, ei Suomen nykyjärjestelmässä ole
vastinetta. Lähimpänä vastineena voi pitää vanhan järjestelmän opistoasteen oppilaitoksia.
Ammattiopisto (Fachschule), joka antaa ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen 1–3 vuo-
den mittaista jatkokoulutusta ja kouluttaa lähinnä työnjohtajatason ammatteihin, muistuttaa
Suomessa vuoden 1995 jälkeen annettua opistoasteen koulutusta. Suomen peruskoulua seu-
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rannut ammatillinen koulutus muutettiin vuonna 1995 kaksiportaiseksi niin, että opistoas-
teelle pääsi vasta toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Suomessa poliittiset päättäjät ovat halunneet pitää lukiokoulutuksen lainsäädännölli-
sesti omana kokonaisuutenaan, eikä lukion rakennetta ole koulutusta uudistettaessa muu-
tettu. Niinpä Saksan ammattilukioille ei Suomessa ole suoranaista vastinetta. Vaikka Suo-
messa voi suorittaa yhtä aikaa lukion ja ammatillisen tutkinnon, on koulumuotojen välille
jätetty hallinnollinen raja.

Korkeammat kokoaikaiset ammattikoulut (Höhere Berufsfachschule) ja korkeammat
kauppakoulut (Höhere Handelsschule) muistuttavat meidän aikaisempia kauppaoppilaitok-
siamme. Niissä annetaan kouluopetuksena järjestettävää kaupallisen alan opetusta, ja niistä
voi samoin kuin suomalaisista oppilaitoksista saada kolmivuotisen koulutuksen jälkeen
yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Työelämässä tarvittavaa käytännön työntekijän ammat-
titaitoa ne eivät saksalaisten mielestä kuitenkaan tuota, sillä näissä oppilaitoksissa suori-
tettu tutkinto vain lyhentää oppiaikaa, jos opiskelija myöhemmin hakeutuu oppisopimus-
koulutukseen. Tässä näkyy saksalainen käsitys, että ammattityöntekijäksi voi oppia vain
työssä oppimisen avulla.

Suomen ja Saksan välillä on eroa myös tutkintojen suorittamistavassa. Suomessa nuor-
ten arvosanat määräytyvät pääasiassa kouluopiskelun aikana annettavan näytön mukaisesti.
Yhteisiä valtakunnallisesti järjestettäviä kokeita ovat vain ylioppilaskirjoitukset. Saksassa-
kin ylioppilaskirjoituksia vastaava Abitur-tutkinto on valtakunnallinen, mutta lisäksi Sak-
sassa järjestetään duaalikoulutuksessa valtakunnalliset päättökokeet, joista selviytyminen
on tutkinnon suorittamisen edellytys. Saksassa pidetään tärkeänä sitä, että ulkopuolisen ar-
vioinnin avulla saadaan kaikille vertailukelpoiset yhteismitalliset arvosanat. Suomessakin
on viime aikoina alettu nähdä ongelmaksi se, että oppilaitoksien käyttämä arviointitapa ei
ole yhdenmukainen. Myös Suomessa kehitellään ammatilliseen koulutukseen päättökokei-
ta, jotta voitaisiin paremmin varmistaa oppimistulosten vertailtavuus. Niistä ei kuitenkaan
ole tarkoitus tehdä samanaikaisesti järjestettäviä valtakunnallisia kokeita.

14.3. Oppivelvollisuus

Saksassa ammatilliseen koulutukseen osallistuminen on pakollista niille, jotka eivät jatka
yleissivistävässä koulussa. Oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi, niin että niiden, jotka ei-
vät opiskele kokopäiväisesti koulussa, pitää hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Suomessa
oppivelvollisuus päättyy peruskoulun jälkeen tai viimeistään 16-vuotiaana. Suomessa
työttömäksi jäänyt ilman ammatillista koulutusta oleva menettää työmarkkinatukensa, jos
hän kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai
soveltuvasta koulutuksesta. Näin nuoret, joita tarjolla olevat koulutuspaikat eivät kiinnosta,
joutuvat työvoimatuen ulkopuolelle. Opiskeluun painostetaan epäsuorasti, vaikka varsinaista
ammattioppivelvollisuutta ei ole. (Kivinen & al. 1998, 25)

14.4. Oppisopimuskoulutus

Saksassa ammattikuntalaitoksesta peräisin oleva perinne, jossa edetään oppipojasta mesta-
riksi, on säilynyt katkeamattomana. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista 2/3 on op-
pisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on Saksassa laitosmuotoisen koulutuksen
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kanssa vähintään tasavertainen koulutusmuoto. Siihen hakeutuu monenlaisen koulutaustan
omaavia nuoria, joista monilla olisi pohjakoulutuksen puolesta mahdollisuus pyrkiä muun-
laiseenkin koulutukseen, myös yliopistoon. (Münch 1992, 43)

Suomessa ammattikuntalaitos lopetettiin vuonna 1868, ja sen jälkeen pääasiassa vain
käsityöaloilla pidettiin vanhaan tapaan oppilaita. Suomessa oppisopimuskoulutus ei kos-
kaan kehittynyt yleiseksi ammattiin oppimisen tavaksi samalla tavalla kuin saksankielisissä
maissa, ja oppisopimuskoulutuksen asema heikkeni koulussa annettavan ammattikoulutuk-
sen kehittyessä. Oppisopimuskoulutuksen tehtäväksi tuli laitosmaisen koulutuksen täyden-
täminen, ja se keskittyi aloille, joilla muunlaista koulutusta ei järjestetty. (Klemelä 1999,
17, 284)

Saksassa oppisopimuskoulutuksesta on jatkomahdollisuuksia, joita myös käytetään.
Neljännes oppisopimusoppilaista jatkaa mestaritutkintoon. Mestareilla taas on työelämässä
arvostettu asema. Työssä tapahtuva jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen oman alansa
erikoistuntijaksi saa voimakasta tukea yhteiskunnalta. (Kivinen & al. 1998, 30–43) Suomes-
sa ammatillisen koulutuksen jälkeen on etenemistienä ollut lähinnä opistoasteen koulutus ja
sitä kautta mahdollisesti siirtyminen työnjohtotehtäviin. Ammatillisia pätevyystutkintoja
on ollut tarjolla vain osalla aloista ja niitä on suoritettu melko vähän. (Haltia & Lemiläinen
1998, 6–10) Vasta vuoden 1994 jälkeen Suomessa on laajemmin tarjolla aikuisille vaativam-
man ammattitaidon osoittavia tutkintoja.

Saksan duaalijärjestelmä takaa työelämässä kokemuksen siirtymisen nuorille, sillä
mestarit ovat aikanaan olleet itse oppipoikia. Suomessa taas ammatillisessa koulutuksessa
opettajilta vaaditaan nykyisin korkeakoulututkintoa tai jollei alalla sellaista ole, opetusteh-
tävää vastaavan alan korkeinta tutkintoa (A 986/1999 § 13). Ammatillista opetusta antavat
lehtorit eivät välttämättä ole koskaan itse tehneet sitä työtä, johon opiskelijoita valmentavat.

14.5. Korkea-asteen koulutus

Saksassa korkea-asteen tutkintorakenne on pitkään pysynyt samanlaisena, kun taas Suomes-
sa tutkintorakennetta on muutettu. Alemmat korkeakoulututkinnot poistettiin 1970-luvulla,
mutta ne palautettiin takaisin 1990-luvulla. Kuitenkaan kaikilla aloilla, esimerkiksi tekniikan
alalla, välitutkintoa ei ole, vaan esimerkiksi diplomi-insinööriksi opiskellaan suoraan.

Saksan yliopistoissa suoritetaan suoraan ilman välitutkintoa yleensä viiden vuoden oh-
jeellisen opiskeluajan vaativa Diplom-, Magister- tai Staatsprüfung-tutkinto. Suomalaisille
alemmille korkeakoulututkinnoille ei näistä löydy vastinetta. Vertailukohdetta ei myöskään
löydy Suomen jatkotutkintona suoritettavalle lisensiaattitutkinnolle. Suomessa taas ei ole
Habilitation-menettelyä vastaavaa tohtorin tutkinnon jatkotutkintoa, joka oikeuttaisi opet-
tamaan yliopistoissa. Suomalainen dosentuuri, jota Habilitation lähinnä vastaisi, myönnetään
antamalla opetusoikeus tietyssä yliopistossa.

Saksan Fachhochschule ja Suomen ammattikorkeakoulu ovat molemmat yliopistolai-
toksen ulkopuolisia korkeakouluja, joiden tarkoituksena on antaa käytäntöön suuntautuvaa
korkea-asteen koulutusta. Ne valmistavat samantasoisiin työelämän tehtäviin. Vaikka ne
eivät ole kaikilta osin samanlaisia, tutkintojen tunnustamista ajatellen niistä saadut tutkin-
not vastaavat hyvin toisiaan.

Saksan Fachhochschule-järjestelmä kehitettiin 1960-luvulla insinöörikoulutusta anta-
neiden oppilaitosten pohjalta. Suomen ammattikorkeakoulu-uudistus tehtiin hyvin pitkälle
samojen periaatteiden mukaisesti, mutta Suomen uudistus tapahtui lähes 30 vuotta myöhem-
min. Fachhochschule-tutkinnoilla on jo pitkän historiansakin vuoksi vakiintunut asema
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työmarkkinoilla. Niitä suorittaneet arvioidaan moniin työpaikkoihin henkilöitä valittaessa
pätevämmiksi kuin yliopistotutkintoja suorittaneet sen vuoksi, että Fachhochschule-opiskelu
valmentaa käytännön työhön. Opiskelu Fachhochschule-oppilaitoksessa on yleensä myös
tehokkaampaa kuin yliopistoissa sen vuoksi, että opiskelijaryhmät ovat pienempiä, joten
opetushenkilökunnalla on aikaa ohjata opiskelua. Suomen ammattikorkeakoulututkinnot
vasta hakevat asemaansa työmarkkinoilla. Niiden tuottamaa kelpoisuutta työmarkkinoilla
ei vielä pystytä arvioimaan, koska ensimmäiset ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat
vasta työuransa alussa.

Suomessa ammattikorkeakoulututkinnon suhdetta alempaan ja ylempään korkeakoulu-
tutkintoon ei ole määritelty. Ammattikorkeakoulututkintoja suorittaneet haluaisivat usein
jatkaa opintojaan tiedekorkeakouluissa, mutta opinnoista lasketaan tällöin hyväksi vain pieni
osa. Vastaavaa halukkuutta opintojen jatkamiseen yliopistoissa ei Saksassa juuri ole. Ky-
syin 14.1.1999 sähköpostitse KMK:lta, miten Saksassa menetellään, jos joku haluaa jatkaa
Fachhochschule-tutkinnon jälkeen yliopistossa saman alan Diplom-tutkintoon. Miten pal-
jon tällaisessa tapauksessa laskettaisiin Fachhochschule-opintoja hyväksi? KMK:n virka-
mies ihmetteli vastauksessaan, miksi joku, jolla jo on Fachhochschule-tutkinto, haluaisi
lähteä yliopistoon opiskelemaan perustutkintoa. Fachhochschule-tutkinnon suorittamisesta ei
hyvitetä yliopiston perustutkintoihin, mutta sen sijaan yliopiston harkinnan mukaan Fach-
hochschule-tutkinnon perusteella voi päästä jatkamaan yliopistossa tohtorin opintoihin.
Yliopiston harkinnan mukaan tarvitaan mahdollisesti lisäksi joitakin valmentavia opintoja.

Saksassa Fachhochschule-järjestelmään siirryttäessä lopetettiin aikaisempi insinööri-
koulutus, mutta Techniker-koulutus on siellä säilynyt. Suomessa opistoasteen koulutus on
päätetty lopettaa, ja aikaisemmista opistotutkinnoista kehitetään joko ammattikorkeakou-
lututkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Niinpä rakennusmestarin tutkinnon pohjalta on jo
kehitetty uusi rakennusmestari (AMK) -tutkinto ja tekniikan alalle on perustettu kirjapai-
noteknikon erikoisammattitutkinto. Saksan Techniker-tutkintojen ja Suomen opistoasteen
tutkintojen on aikaisemmin voitu katsoa tasoltaan vastaavan toisiaan. Opistoasteen koulu-
tuksen loputtua on vastinetta Techniker-tutkinnoille vaikeampi löytää.

14.6. Aikuistutkinnot

Suomalaiset ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot valmentavat samantyyppisiin
työelämän tehtäviin kuin saksalaiset mestarintutkinnot. Käsityöaloilla vanha oppisopimus-
perinne näkyy suomalaisissa tutkintonimikkeissäkin, joissa esiintyvät sanat kisälli ja mes-
tari. On olemassa esimerkiksi keramiikkakisällin ammattitutkinto ja keramiikkamestarin
erikoisammattitutkinto (OPH 1999b). Kokemusta siitä, hyväksyisivätkö saksalaiset jonkin
erikoisammattitutkinnon vastaamaan omaa mestaritutkintoaan, ei vielä ole.

Saksalaiselle ajattelulle on kovin vieras sellainen tutkintojärjestelmä, jossa tutkintoon
pääsylle ei aseteta ennakkoehtoja. Saksalaisessa koulutusajattelussa korostetaan kaikilla ta-
soilla harjaantumisajan merkitystä, ja duaalikoulutuksen katsotaan valmentavan nuoret
vasta ammattityöntekijän uran alkuun. Tämä näkyy palkkauksestakin, niin että usein vast-
ikään oppisopimuksensa päättäneelle maksetaan pienempää palkkaa kuin kokeneelle työn-
tekijälle. Tämä on osoitus siitä, että ammattitaidon uskotaan lisääntyvän työkokemuksen
mukana. (Steedman 1998, 90)

Saksalaiseen mestarintutkintoon vaaditaan pohjaksi kisällintutkinto, työkokemusta ja
mestarintutkintoon valmistava koulutus. Suomalaisiin näyttötutkintoihin pääsylle ei aseteta
muodollisia vaatimuksia. Vaikka suomalaisissa näyttötutkinnoissa tutkintovaatimukset on
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monissa tutkinnoissa määritelty niin vaativiksi, että ammattitutkinnosta selviytymiseen tar-
vitaan vastaavan ammatillisen perustutkinnon valmiudet ja sen lisäksi työkokemusta, tut-
kintojärjestelmää koskevista säädöksistä ei tätä vaatimustasoa näe. Todistusmalli on ainoa
asiakirja, jossa tutkintovaatimusten vaativuus todetaan. Suomalaisten näyttötutkintojen ta-
so voidaan määritellä pääasiassa vain sen perusteella, miten vaativiin työtehtäviin tutkinto
antaa valmiuden.

Tavallisesti tutkinnon paikka koulutusjärjestelmässä ja samalla sen taso määritellään
sen perusteella, minkälaista pohjakoulutusta tutkintoon tulevilta vaaditaan ja sen perus-
teella, minkälaisen jatko-opintokelpoisuuden se antaa. Suomalaiset ammattitutkinnot ja
erikoisammattitutkinnot leijuvat tässä mielessä ilmassa, mikä näkyy järjestelmää kuvaa-
vasta kaaviostakin:
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Lähde: OPH 1998a, 25

Saksassa ei ole pelkkään näyttöön perustuvia tutkintoja. Joitakin yksittäisiä käytännön työ-
hön pätevöittäviä tutkintoja voi päästä suorittamaan pelkän työkokemuksen perusteella. Se,
että suomalaista näyttötutkintoa suorittamaan voi periaatteessa tulla kuka tahansa, eikä eri-
koisammattitutkintojen tuottamaa jatko-opintokelpoisuutta ole määritelty, tuo vaikeuksia
suomalaisten näyttötutkintojen kansainvälisen vastaavuuden määrittelyyn. Niin kauan kuin
suomalaisissa tutkinnoissa vaadittavan ammattitaidon tasosta ei ole esimerkiksi tutkimuk-
sen avulla saatua näyttöä, lienee vaikea saada saksalaisia vakuuttuneeksi siitä, että ammat-
titaitovaatimukset on määritelty tutkinnon perusteissa yhtä vaativiksi kuin vaikkapa saksa-
laisissa mestarintutkinnoissa.
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14.7. Tutkintojen määrä ja laaja-alaisuus

Molemmissa maissa koulutuksesta vastaavien viranomaisten pyrkimyksenä on ollut tut-
kintojen määrän vähentäminen ja tutkintojen laaja-alaisuuden lisääminen. Koulutuksen
laaja-alaisuutta on perusteltu paremmilla työllistymismahdollisuuksilla, joustavuudella
työelämän rakennemuutoksissa ja paremmalla suojalla ammattialakohtaista työttömyyttä
vastaan. Laaja-alaisuuden mukana tulevana ongelmana on puolestaan nähty koulutuksessa
syntyvien pätevyyksien epämääräisyys ja selkeän sijoittumiskohteen puute. Ammattispesifi
koulutus tuottaa selvän sijoittumiskohteen työelämään, mutta täsmäkoulutuksen saanut voi
joutua vaikeuksiin työelämän nopeissa muutoksissa ja ammattialakohtaisen työttömyyden
oloissa. (Ahola & al. 1991, 46) Suomi ja Saksa ovat eurooppalaisia korkean teknologian
maita, ja voidaan olettaa, että periaatteessa molemmissa on tarjolla pitkälti samantyyppisiä
töitä. Suuressa maassa on kuitenkin kapea-alaisessakin ammatissa tarjolla enemmän työ-
paikkoja kuin pienessä maassa.

1960-luvulla ammatillisia tutkintoja oli lukumääräisesti molemmissa maissa lähes yhtä
paljon. Suomessa arvioitiin koulu- ja opistoasteella olleen ennen keskiasteen uudistusta
noin 650 opintolinjaa (Klemelä 1999, 310). Saksassa oli vuonna 1969 yli 600 koulutuslin-
jaa (Kivinen & al. 1998, 21). Koulutusammattien määrä on asteittain vähentynyt niin, että
1990-luvun lopulla Saksassa oli enää noin 380 tunnustettua koulutusammattia. Suomessa
tutkintojen määrä on vähentynyt niin, että vuoden 1995 jälkeen alkaneessa koulutuksessa
oli enää 156 ammatillista tutkintoa. Näistä nuorten toisen asteen ammatillisen koulutuksen
tutkintoja oli 77. Tutkintojen määrää vähennetään edelleen. Toisaalta Suomeen on kuiten-
kin vuoden 1994 jälkeen kehitetty yli 350 uutta aikuisten ammatillista tutkintoa.

Todellisuudessa ei tutkintojen kapea- tai laaja-alaisuutta voida päätellä suoraan tutkin-
tojen lukumäärän perusteella. Suomalaiset tutkinnot ovat modulaarisia niin, että samassa
tutkinnossa on useita vaihtoehtoisia suuntautumisia. Esimerkiksi artenomi voi suuntautua
11 eri työelämän alalle. Tällaisissa tapauksissa tutkintojen määrän vähentäminen on ollut
melko kosmeettista. Myös Saksassa osassa tutkinnoista, esimerkiksi sähkö- ja rakennus-
alan tutkinnoissa, on ensimmäinen opiskeluvuosi koko alalla yhteinen. Kyseessä on lähin-
nä koulutuspoliittinen linjaus, kun päätetään, nimetäänkö tällaiset eri tutkinnoiksi vai sa-
man tutkinnon eri suuntautumisvaihtoehdoiksi.

Tutkintojen laaja-alaistaminen on oppisopimuskoulutuksessa vaikeampaa kuin oppi-
laitoksessa järjestettävässä koulutuksessa. Suuri osa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu
yhdessä tietyssä työpaikassa, pienissä työpaikoissa on vaikeaa kouluttaa yhtä ammattia
laajempiin tehtäviin. Saksassa valtaosa oppisopimuspaikoista on pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä. Etenkin käsityöalojen työpaikoilla saatavaa usein yksipuolista työkokemusta
pyritään korjaamaan järjestämällä täydentävää koulutusta käsityökamareiden koulutuskes-
kuksissa (Überbetriebliche Ausbildungsstätten). (Arnold & Münch 1995, 45–47)

14.8. Tutkintorakenteen uudistaminen ja määrällinen
suunnittelu

Saksassa on samoin kuin Suomessakin ammatillisten tutkintojen rakenteita uusittaessa py-
ritty uudistamaan kerralla kokonaisten alojen tutkinnot. Duaalikoulutukseen on kehitetty
yhtenäisiä tutkintorakenteita esimerkiksi metalli-, sähkö-, rakennus- ja vaatetusalan tutkin-
noille. Tutkintoja uusitaan vähittäin ja erissä. Esimerkiksi vuonna 1998 valmistui 29 tut-
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kinnon kehysopetussuunnitelmat. Näistä 11 oli kokonaan uusia tutkintoja. Muut olivat uu-
distettuja (Bmb+f 1999, 6). Kuitenkin uusittujen tutkintojen rinnalla Saksassa voi suorittaa
edelleenkin myös vanhoja tutkintoja, kuten kirkonkellon valaja (Glockengieβer), kirjasin-
ten valaja (Schriftgieβer) tai hansikkaan tekijä (Handschuhmacher).

Työelämän muutokset luovat kokonaan uusia ammatteja, joihin joudutaan kehittämään
uusi koulutus. Saksassa uudistetut ja täysin uudet koulutusohjelmat ovat houkutelleet lisää
nuoria duaalijärjestelmän piiriin etenkin tieto- ja viestintätekniikan alueella sekä media-
alalla (Adams 1999). Myös Suomessa on tietotekniikkaan, viestintään ja media-alalle ke-
hitetty uusia tutkintoja.

Koulutuspaikkojen määrän säätely tapahtuu oppisopimuskoulutuksessa eri perusteilla
kuin oppilaitoksessa järjestettävässä koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen aloittamises-
sa ratkaiseva tekijä on oppisopimuspaikan saaminen, koska ilman sitä ei koulutusta voida
aloittaa. Niinpä Saksassa duaalikoulutuksen aloituspaikat määräytyvät lähinnä sen mukaan,
miten työelämä ottaa oppisopimusoppilaita, siis kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tutkinto
pidetään tunnustettujen koulutusammattien joukossa niin kauan kuin sillä on kysyntää. Suo-
menkin oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuspaikan löytäminen on koulutuksen aloit-
tamisen ehto. Kuitenkin koska valtio osallistuu oppisopimuskoulutuksen kuluihin, se sää-
telee määrärahojen avulla ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavan ja muun lisä-
koulutuksena annettavan oppisopimuskoulutuksen aloituspaikkoja. Lisäkoulutuksena an-
nettavaan oppisopimuskoulutukseen määritellään vuosittain kiinteä määräraha. Perustut-
kintoihin johtavassa koulutuksessa ei kiintiöitä kuitenkaan ole.

Oppisopimusjärjestelmä tekee mahdolliseksi sen, ettei tutkintokohtaiseen määrälliseen
suunnitteluun ole Saksassa ollut kovin suurta tarvetta. Kustannuksia ei aiheudu merkittä-
västi enempää, vaikka jossakin tutkinnossa opiskelijoita olisi vain kourallinen, koska Sak-
san oppisopimusopiskeluun sisältyvä yleissivistävä ja ammattiteoreettinen opetus on niin
yleisluontoista, että se voidaan käytännössä antaa samassa ryhmässä muihin tutkintoihin
opiskelevien kanssa. Sen sijaan oppilaitoksissa annettavassa koulutuksessa pienet opiske-
lijaryhmät tulevat kalliiksi, eikä ole varaa pitää rinnan monia vaihtoehtoja. Saksassa kou-
luopetuksena annettavasta koulutuksesta päätetään osavaltiotasolla, ja osavaltio säätelee
sen aloituspaikkoja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Suomessa keskiasteen uudistuksen myötä valtiolle tuli mahdollisuus ohjata koulutuksen
määrällistä kehitystä työelämän kehityksen mukaisesti. Koulutussuunnittelussa ei juuri
enää otettu huomioon yksittäisten alojen saati oppilaitosten tai opiskelijoiden etuja ja toiveita
(Klemelä 1999, 367–369).

Määrällisen koulutussuunnittelun avulla pyritään ohjaamaan koulutusjärjestelmään tu-
lijoiden sijoittumista työmarkkinoille. Ensimmäisen nykyaikaisen työvoimaennusteen ja
siihen perustuvan määrällisen koulutussuunnitelman teki vuonna 1969 työnsä valmiiksi
saanut koulutusrakennekomitea. (KM 1969: A 13) Komitea otti tavoitteekseen koulutuksen
kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen niin, ettei yhtäällä esiintyisi laajasti hakeutumista
koulutusta vastaamattomiin tehtäviin ja toisaalta millään alalla ei esiintyisi vaikeaa työvoi-
mapulaa. Määrällisen koulutussuunnittelun perusongelmana on ennustamisen vaikeuden li-
säksi koulutuksen ja työn vastaavuuden määrittely. Määrällisen suunnittelun malleissa ei
oteta kovin hyvin huomioon sitä, että todellisuudessa vain osa ammateista ja koulutuksista
on selkeästi kytkettävissä toisiinsa (Ahola & al. 1991, 47–48).

Toisen asteen koulutusalakohtaisesta aloituspaikkajaosta päätetään edelleenkin keski-
tetysti opetusministeriössä. Nykyisin koulutuksen järjestäjä kuitenkin päättää itse siitä, mi-
hin tietyn koulutusalan tutkintoihin se järjestää opetusta.
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14.9. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteydet

Suomessa keskiasteen koulunuudistuksessa rikottiin koulutuksen suora yhteys elinkeinoon
muun muassa niin, että esiharjoittelu poistettiin ja tehtiin mahdolliseksi siirtyminen kou-
lutustasolta toiselle ilman työharjoittelua. Saksassa voidaan edelleenkin vaatia jo ennen
koulutuksen alkamista esiharjoittelua.

Suomessa alettiin 1980-luvun lopussa kokea koulutuksen ja työelämän erillisyys on-
gelmaksi. Keskiasteen koulunuudistuksessa luodut ”koulutusammatit” eivät vastanneet
”työammatteja”, ja laman edetessä ja työttömyyden kasvaessa koulutus ei enää taannut
pääsyä työhön (Klemelä 1999). Pyrkimys koulun ja työelämän lähentämiseen on ollut eräs
1990-luvun yleisistä koulutuspoliittisista strategioista Suomessa. 1990-luvun lopulta lähtien
Suomen ammatillisia perusopintoja uudistetaan lisäämällä työharjoittelua. Kaikkien toisen
asteen ammatillisten perustutkintojen koulutus pidennetään asteittain kolmeen vuoteen ja
kaikkiin tulee vähintään puolen vuoden työssä oppimisen jakso. Työharjoittelu-nimitys on
korvattu uudella käsiteellä työssä oppiminen. Uusi käsite osoittaa, että työnteko tunnuste-
taan keskeiseksi oppimistavaksi. Työssä oppiminen ei ole oppisopimuskoulutusta, koska
siinä ei tehdä työsopimusta. Koulutuksen ja työelämän lähentämiseen on haluttu luoda oma
suomalainen järjestely.

Koulutuksen työelämäyhteydet ovat Saksassa Suomea kiinteämmät jo sen vuoksi, että
siellä oppisopimuskoulutus on tärkein ammatillisen koulutuksen järjestämisen tapa. Siinä
pääosa koulutuksesta tapahtuu työpaikoilla. Suomessa katsotaan ammattiin johtavan kou-
lutuksen järjestämisen olevan valtiovallan velvollisuus. Työmarkkinaosapuolilla on edus-
tajat erilaisissa koulutuksen suunnittelu- ja koordinaatioelimissä kuten koulutustoimikunnissa
ja tutkintotoimikunnissa, ja paikallisesti koulut ja elinkeinoelämä voivat tehdä hyvinkin
tiivistä yhteistyötä. Saksalaisissa yrityksissä kouluttamiseen osallistumista perustellaan en-
nen kaikkea sillä, että ajatellaan, että työssä tarvittavan osaamisen voi oppia vain aidoissa
työtilanteissa (Arnold & Münch 1995, 7–8).

Oppisopimuskoulutusjärjestelmä voi toimia vain, jos on riittävä määrä yrityksiä, jotka
ovat halukkaita ottamaan oppisopimusoppilaita ja työnantajien ja työntekijöiden järjestöt
ovat valmiit tarvittavaan yhteistyöhön. Lisäksi tarvitaan lainsäädäntö ja intressiryhmien
yksimielisyys. Niinpä oppisopimuskoulutusta on kehitetty pääasiassa vain sellaisissa markki-
natalousmaissa, joissa yritykset kokevat sen hyödylliseksi ja joissa oppisopimuksella on
pitkät perinteet. (Arnold & Münch 1995, 127–130)

Duaalikoulutuksessa on koulutusta antavien työpaikkojen lisäksi myös kamareilla kes-
keinen tehtävä koulutuksen kehittämisessä. Saksalaisilla kauppa- ja teollisuuskamareilla on
yleensäkin huomattavasti suurempi merkitys työelämässä ja yhteiskunnassa kuin niiden
suomalaisilla vastineilla. Suomalainen kauppakamari on lähinnä keskustelufoorumi ja etu-
järjestö, mutta saksalainen kauppa- ja teollisuuskamari toimii vähintäänkin puolivirallisena
vallankäyttäjänä. Se hoitaa myös joitakin sellaisia tehtäviä, jotka Suomessa kuuluvat oppi-
laitoksille, kuten päättökoejärjestelyt. (Kivinen & al. 1998, 28)

Saksassa mestarintutkintoon sisältyy oppisopimusoppilaiden opastuksessa tarvittava
työnohjaajan koulutus. Työpaikoilla on sen vuoksi käytettävissä henkilöitä, jotka osaavat
opastaa oppilaita. Suomessa työpaikkakouluttajien koulutus on aloitettu vasta 1990-luvun
lopussa EU-rahoituksella.
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14.10. Tutkintojärjestelmän muutospaineet

Duaalijärjestelmän sanotaan olevan kriisissä sen vuoksi ettei koulutuspaikkoja ole tarpeeksi,
mutta oppisopimukselle on vaikea löytää vaihtoehtoja. Oppisopimusjärjestelmää ei liene
käytännössä mahdollisista muuttaa kouluopiskeluksi, sillä jo kouluopiskelussa tarvittavien
työnopetustilojen rakentaminen olisi mahtava taloudellinen investointi. Asenteellisesti muu-
tos olisi vaikea, koska Saksassa kouluopetuksen ei yleensä uskota tuottavan todellista am-
mattitaitoa. Saksalaisessa yhteiskunnassa on perinteisesti arvostettu ammattityötä. Ammat-
tityö, Facharbeit, ei tarkoita vain tiettyä taitojen joukkoa tai asemaa työpaikan hierarkiassa,
vaan se liittyy sellaiseen yhteiskunnalliseen rakenteeseen, jossa ammattityötä arvostetaan
yhteiskunnan työnjaossa. (Husemann 1997, 154) Opetuksesta vastaava ministeriö on ilmoit-
tanut tavoitteena olevan duaalijärjestelmän kehittäminen nykyistä joustavammaksi (Bmb+f
1999, 10).

Oppisopimus toimii melko hyvin perinnäisillä käsityöaloilla, mutta teollisuudessa sillä
on vaikeuksia. Pienten yritysten on vaikea tarjota oppisopimusoppilaille mahdollisuuksia
hankkia riittävän monipuolinen ammattitaito. Saksassa parhaat opiskelijat eivät yleensä
hakeudu oppisopimuskoulutukseen pieneen yritykseen, koska se tarjoaa niukasti etenemis-
mahdollisuuksia. Oppisopimuskoulutus kaipaa sellaista modernisointia, joka palvelee työ-
elämän muuttuvia tarpeita, mutta ottaa huomioon myös Saksassa ammattityöhön kohdistu-
van suuren arvostuksen. (Husemann 1997, 172–174)

Harjaantumiseen perustuva oppisopimusjärjestelmä on parhaimmillaan silloin, kun siir-
retään vakiintunutta osaamista uusille polville. Esimerkiksi rakennusalan osaaminen olisi
joidenkin tutkijoiden mielestä ehkä pysynyt Suomessa parempana, jos koulutusta olisi
kouluopiskelun sijaan annettu enemmän oppisopimuskoulutuksena työpaikoilla. Sitä vas-
toin kokonaan uusien taitojen synnyttäminen voi sujua helpommin koulun tarjoamissa la-
boratoriomaisissa olosuhteissa. (Kivinen & al. 1998, 40–41) Oppisopimusopiskelija sosiaa-
listuu työyhteisöön ja saavuttaa näin valmiuksia, jotka auttavat häntä silloin, kun työelä-
mässä tapahtuu muutoksia. Saksan kouluviranomaiset katsovat, että duaalikoulutuksessa
opiskellut pystyy työkokemuksensa pohjalta opiskelemaan uusia taitoja, kun taas muissa
maissa käytössä oleviin modulaarisiin tutkintoihin joudutaan työtehtävien muuttuessa tuo-
maan aina uusia moduuleja. (Bmb+f 1999, 11)

Sekä Suomessa että Saksassa yhä useammat haluavat pidempää yleissivistävää koulu-
tusta. Saksassa pääkoulun (Hauptschule) arvostus on entisestään laskenut (Husemann
1997, 160). Suomessa ammatillisen koulutuksen vetovoima ei tahdo kampanjoista huoli-
matta lisääntyä, vaan yli puolet ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen.

Ammattien lukumäärä ja ammatteihin jakautuminen ovat eri maissa erilaisia, ja yhtei-
sistä kehitystrendeistä huolimatta eivät koulutusjärjestelmät juuri ole käytännössä yhden-
mukaistuneet. Saksan oppisopimuskoulutuksen asiantuntijat eivät usko, että koulutusjär-
jestelmiä tai koulutusammatteja olisi ylipäätään mahdollista siirtää maasta toiseen, eivätkä
he usko Euroopan unionin tuovan Saksan koulutukseen merkittävää koulutusjärjestelmien
harmonisointia. (Arnold & Münch 1995, 131–133)

Lähentymistä kyllä voi vuorovaikutuksen lisääntyessä tapahtua, kuten työssä oppimisen
määrän lisääminen Suomen koulutukseen osoittaa, mutta muutokset yleensä toteutetaan eri
maissa jossakin määrin eri tavalla. Suomessa kehitellään työssä oppimiseen omaa tapaa,
johon otetaan mallia muiden maiden kokemuksista. Muutosten peruslähtökohtana on jo ole-
massa oleva koulujärjestelmä. Tämä vahvistaa Youngin ja Raffen huomiota, että koulu-
tusjärjestelmän muutoksiin vaikuttaa eniten kunkin maan oma poliittinen ja koulutuspoliit-
tinen kulttuuri. (ks. kohta 5.6.)
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Saksassa käytetään koulutuksen keston mittana lukukautta ja lukuvuotta. Todistuksissa
opiskeluaikaa kuvaa oppituntien lukumäärä. Muualla EU:ssa käytetään yleisimmin mittaus-
perusteena opiskelijan arvioitua kokonaistyömäärää. Se on myös opiskelijavaihdoissa käy-
tettävän ECTS-järjestelmän laskentaperuste. Vuoden 1998 korkeakoulujen kehyslain mu-
kaan Saksaankin kehitetään ainakin ulkomaista opiskelua varten suorituspistejärjestelmä
(Bmb+f 1998, 6).

Sorbonnen ja Bolognan julistukset (ks. kohta 6.5.) ovat osoitus Saksan korkeakoulutuk-
sen tutkintojärjestelmän muutospaineista, sillä Saksa oli niiden neljän maan joukossa, jotka
allekirjoittivat Sorbonnen julistuksen. Vuonna 1998 voimaan tullut korkeakoululaki teki
kaksiportaiset tutkinnot jo mahdollisiksi, ja niitä suorittaneiden määrä on nopeasti lisään-
tymässä (ks. kohta 12.7.7). Muutoksen vaikutusta Fachhochschule-oppilaitosten asemaan
ei pystytä vielä arvioimaan. Uuden lain mukaan Bachelor- ja Master-tutkintoja voi suorit-
taa myös näissä oppilaitoksissa. Fachhochschule-oppilaitosten statuksen muuttumisen
merkkejä on nähty myös siinä, että ne ovat saaneet luvan käyttää kansainvälisissä julkai-
suissa itsestään nimitystä University of Applied Science. (Haug 1999, 16)

Suomessakin Sorbonnen ja Bolognan julistusten jatkokehittely oletettavasti aiheuttaa
jonkin verran muutospainetta. Alempien korkeakoulututkintojen asema vahvistuu ja eril-
listen maisteritutkintoon johtavien ohjelmien määrä lisääntyy. Jos ammattikorkeakoulutut-
kintoja suorittaneet alkavat yleisesti pyrkiä opiskelemaan erillisiin maisteriohjelmiin, tällä
on vaikutusta ammattikorkeakoulujen asemaan, lähinnä siihen, nähdäänkö ammattikorkea-
koulut yliopistoille rinnakkaisena tasavertaisena koulutusväylänä. (Lampinen 1999)
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15. YKSITTÄISTEN AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN
VERTAILUA

Tässä jaksossa vertailen yksittäisiä ammattiin valmentavia tutkintoja. Vertailukriteereinä
ovat tutkinnon sijoittuminen koulutusjärjestelmään, koulutuspituus sekä se, minkälaisiin
ammatteihin tutkinto antaa pätevyyden.

Tutkintojen kokonaismäärä on niin suuri, ettei kaikkia tutkintoja ole mahdollista käsi-
tellä, ja olen valinnut vertailuun vain esimerkkejä erityyppisistä tutkinnoista. Olen käyttä-
nyt vertailumateriaalina kummankin maan koulutukseen pyrkiville tarkoitetuissa valinta-
oppaissa olevia tiiviitä tutkintojen kuvauksia. Tutkintojen ryhmittely on määräytynyt pit-
kälti käytettävissä olevien saksalaisten lähteiden mukaisesti. Saksalaisissa valintaoppaissa
tutkinnot on ryhmitelty niin, että erikseen esitellään sellaiset tutkinnot, joihin opiskellaan
oppisopimuskoulutuksella, ja omana ryhmänään ovat koulumuotoisena opiskeluna suori-
tettavat toisen asteen tutkinnot, aikuistutkinnot ja Fachhochschule-tutkinnot.

Yliopistotutkinnot jäävät tämän tutkintokohtaisen vertailun ulkopuolelle. Vaikka yli-
opistoissa suoritetaan myös tarkasti määriteltyihin ammatteihin valmentavia tutkintoja, on
suuressa osassa tutkinnoista koulutuksen ja ammatin suhde löyhä. Vertailukriteeriä, jossa
katsotaan, minkälaisiin ammatteihin tutkinto antaa pätevyyden, voitaisiin soveltaa niistä
vain osaan. Järjestelmätasolla olen vertaillut Suomen ja Saksan yliopistotutkintoja kohdas-
sa 14.5.

Saksassa oppisopimuskoulutuksena suoritettavista tutkinnoista valitsin esimerkeiksi
kolmen alan, vaatetusalan, metallitekniikan ja rakennusalan tutkinnot. Olisin voinut ottaa
mukaan muitakin aloja, mutta jo tällä otoksella sain näkyviin olennaiset Suomen ja Saksan
tutkintojen rakenne-erot. Jouduin kuitenkin itse päättelemään, mitkä tutkinnot kuuluvat
mukaan ottamiini aloihin, koska saksalaisisssa lähteissä ei oppisopimuskoulutuksen osalta
ollut alakohtaista jaottelua.

Saksassa kouluopiskeluna suoritettavista tutkinnoista olen jättänyt vertailun ulkopuo-
lelle vain tietotekniikan, taiteenalan ja journalistiikan ammatteihin johtavat tutkinnot sekä
Saksan armeijan, Bundeswehrin, palvelukseen valmentavat tutkinnot. Tietotekniikan tut-
kinnot jätin vertailusta pois sen vuoksi, että ne olivat parhaillaan muuttumassa, ja vertailu
olisi ollut heti työn valmistuttua vanhentunut. Taiteen ja journalistiikan tutkintojen vertailu
olisi ollut sinänsä mielenkiintoista, mutta koska yliopistotutkintoja alemmat tutkinnot eivät
näillä aloilla juuri johda säänneltyihin ammatteihin, jätin vertailun tutkimusaiheeni kan-
nalta vähemmän merkittävänä tekemättä.

Olen ensin kuvannut lyhyesti kuhunkin ryhmään sisältyviä saksalaisia tutkintoja, sitten
suomalaisia tutkintoja ja tämän jälkeen olen hakenut niiden vastaavuuksia. Tämä vertailu
etenee samalla tavalla kuin Opetushallituksessa tehtävä vertailutyö silloin, kun siellä val-
mistellaan asiakkaan pyynnöstä lausuntoa saksalaisen tutkinnon vastaavuudesta suomalai-
siin. Saksassa ZAB tekee vastaavasti vertailuja toisin päin, niin että se etsii suomalaisille
tutkinnoille lähimpiä saksalaisia vastineita.

Vertailussa käytetyt tiedot määräytyvät lähdemateriaalin tietojen mukaan. Esimerkiksi
saksalaisissa koulutusoppaissa annetaan tutkintokohtaisista opiskelijamääristä tietoja vain
oppisopimustutkintojen osalta.
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15.1. Tutkintojen ryhmittelytapoja

Suomessa on aina kerrallaan vain yksi virallinen koulutusalojen jaottelu. Vuonna 1999
voimaan tulleessa lainsäädännössä ammatillisessa koulutuksessa on seitsemän koulutusalaa,
jotka jakautuvat alaryhmiin (ks. kohta 13.4.). Ammattikorkeakouluissa on samoin seitse-
män koulutusalaa, mutta luettelon seitsemäs koulutusala on ammattikorkeakouluissa ni-
meltään humanistinen ja opetusala (A256/1995). Saksassa ryhmittelytapoja on eri tarkoi-
tuksiin erilaisia.

15.1.1. Saksasssa oppisopimuksena suoritettavat tutkinnot

Oppisopimuskoulutuksen organisoinnin kantava lähtökohta on opetusministeriön ilmoituk-
sen mukaan ammatin (Beruf) käsite. Koulutus järjestetään ammateittain ja tiettyä ammattia
varten (Steedman 1998, 78). Liittotasavallan opetusministeriön tekemässä duaalikoulutusta
esittelevässä kirjassa Berufsausbildung im Dualen System in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1992 ja myös vuoden 1993 hyväksyttyjen koulutusammattien luettelossa opiskeltavat
tutkinnot on ryhmitelty 68 ammattiryhmään seuraavasti (Tutkinnoista on luettelossa vain
monikon maskuliinimuodot):

Hienomekaaniset metallityöt (Metallfeinbauer und zugeordnete Berufe)
Julkaisijat, tulkit, kirjastonhoitajat (Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare)
Juomien ja nautintoaineiden valmistajat (Getränke-, Genuβmittelhersteller)
Kadunrakentajat, maanrakentajat (Straβen-, Tiefbauer)
Karjanhoitajat, kalatalousammatit (Tierzüchter, Fischereiberufe)
Kehonhoito (Körperpflege)
Kehräämöammatit (Spinnberufe)
Keinomateriaalien valmistajat (Kunststoffverarbeiter)
Kemian alan työntekijät (Chemiearbeiter)
Keraamikot (Keramiker)
Kirvesmiehet, katontekijät, rakennustelineiden tekijät (Zimmerer, Dachdecker, Gerüstbauer)
Kivityöntekijät (Steinbearbeiter)
Kotitalousammatit (Hauswirtschaftliche Berufe)
Lasinvalmistajat (Glasmacher)
Laskutustyöntekijät, tietotekniikan valmistelutyöntekijät (Rechnungskaufleute, Daten-
verarbeitungsfachleute)
Leipurit ja kondiittorit (Bäcker, Konditorwarenhersteller)
Liha- ja kalatyöntekijät (Fleisch-, Fischverarbeiter)
Lukkosepät (Schlosser)
Maalarit, lakkaajat ja vastaavat työt (Maler, Lackierer und verwandte Berufe)
Maaliikenteen ammatit (Berufe des Landverkehrs)
Maatalous (Landwirte)
Maataloustyöntekijät, eläintenhoitajat (Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Tierpfleger)
Majoituspalvelujen työntekijät (Gästebetreuer)
Mekaanikot (Mechaniker)
Metallien yhdistäjät (Metallverbinder)
Metallin työstäjät, lastuava (Metallverformer, spanend)
Metallin työstäjät, lastuamaton (Metallverformer, spanlos)
Metallipinnoittajat (Metalloberflächerarbeiter, -vergüter, -beschichter)
Metallityöntekijät, valssaus (Metallzeuger, Walzer)
Metsänhoito ja metsästys (Forst-, Jagdberufe)
Mineraalinrikastajat (Mineralaufbereiter)
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Muotoilijat, valajat (Former, Formgieβer)
Muurarit, betonirakentajat (Maurer, Betonbauer)
Muut elintarvikealan ammatit (übrige Ernährungsberufe)
Muut palvelualan ammattityöntekijät (andere Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe)
Muut terveydenhoitoammatit (übrige Gesundheitsdienstberufe)
Nahanvalmistajat, nahka- ja turkistyöntekijät (Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter)
Ohutpeltisepät, asentajat (Feinblechner, Installateure)
Opettajat (Lehrer)
Painajat (Drucker)
Pankki- ja vakuutusalan työntekijät (Bank-, Versicherungskaufleute)
Paperivalmistajat (Papierhersteller, -verarbeiter)
Puunkäsittely ja puuesineiden valmistus (Holzaufbereiter/Holzwarenfertiger und verwandte Be-
rufe)
Puusepät, mallinvalmistajat (Tischler, Modellbauer)
Puutarhurit (Gartenbauer)
Rakennuksen viimeistelijät (Bauausstatter)
Rakennusmateriaalien valmistajat (Baustoffhersteller)
Ruuanvalmistajat (Speisenbereiter)
Sepät (Schmiede)
Siivousalan ammatit (Reinigungsberufe)
Sähkötyöntekijät (Elektriker)
Taiteilijat ja taiteeseen liittyvät työt (Künstler und zugeordnete Berufe)
Tavarakaupan työntekijät (Warenkaufleute)
Tavaroiden testaajat, viimeistelijät (Warenprüfer, Verandfertigmacher)
Teknikot (Techniker)
Tekniset erikoistyöntekijät (Technische Sonderfachkräfte)
Tekstiilinvalmistajat (Textilhersteller)
Tekstiilinjalostajat (Textilveredler)
Tekstiilinkäsittelijät (Textilverarbeiter)
Tilojen viimeistelijät, verhoilijat (Raumausstatter, Polsterer)
Toimistotyöntekijät, toimiston aputyöntekijät (Bürofach-, Bürohilfskräfte)
Turvallisuusvalvojat (Sicherheitswahrer)
Työkalunvalmistajat (Werkzeugmacher)
Uutistuotannon ammatit (Berufe des Nachrichtenverkehrs)
Varastonhoitajat, varasto- ja kuljetustyöntekijät (Lagerverwalter, Lager-, Transport-
verarbeiter)
Vesiliikenteen ja ilmaliikenteen ammatit (Berufe des Wasser- und Luftverkehrs)
Vuoriteollisuuden työntekijät (Bergleute)
Yrittäjät, organisoijat, tilintarkastajat (Unternehmer, Organisatoren, Wirtschaftsprüfer)

(Bmb+f 1992, 58–63)

Opiskelijoille tarkoitetussa Beruf Aktuell -valintaoppaassa koulutusammatit on ryhmitelty
seuraaviin 12 ryhmään lähinnä sen perusteella, mikä on työn luonne:

1. materiaalien työstäminen (Material verarbeiten)
2. kokoaminen, korjaaminen (zusammenbauen, montieren)
3. muotoilu (gestalten)
4. koneiden ja laitteiden huolto ja valvonta (bedienen und überwachen von Maschinen und Anla-

gen)
5. viljely ja kasvien ja eläinten kasvatus (bebauen und züchten)
6. tarkastus ja mittaus (untersuchen und messen)
7. piirtäminen ja jäljentäminen (zeichnen und reproduzieren)
8. palvelu ja neuvonta (bedienen und beraten)
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9. talousasiat (wirtschaften)
10. hallinto (verwalten)
11. turvallisuus ja järjestyksenpito (sichern, in Ordnung halten)
12. hoito ja huolenpito (versorgen und betreuen)

Eurydicen koulutusjärjestelmäkuvauksen tilasto-osassa on seuraava jaottelu:

Duaalijärjestelmässä koulutettavien määrä sektoreittain vuonna 1995

Teollisuus ja kauppa
Käsityö
Maatalous
Julkishallinto
Vapaat ammatit
Kotitalous
Merenkulku

Yhteensä

702 866
615 350
31 257
56 722

160 349
12 487

398

1 579 429

Kuten edellä olevasta käy ilmi, luokitteluperusteena voi olla joko ammatti, johon koulutus
johtaa, ammattityön luonne tai elinkeinoelämän sektorijako. Erilaisia luokitteluja käytetään
eri tarkoituksiin. Jako teollisuus- ja käsityöammatteihin tehdään Saksassa eri tavoin kuin
Suomessa. Saksassa esimerkiksi osa talonrakennuksen ammateista, vaikkapa muuraustyöt,
luetaan käsityöammatteihin ja ne kuuluvat käsityökamarin alaan, mutta rakennusalan am-
mateissa on myös teollisuuskamarin alaan kuuluvia teollisuusammatteja. Joissakin ammat-
tinimikkeissä voi olla sekä käsityöalan että teollisuusalan ammatti.

15.1.2. Saksassa kouluopiskeluna suoritettavat tutkinnot

Osaan ammateista voi Saksassa valmistua vain kouluopiskelun kautta. Opintoja järjestään
monenlaisissa ammatillisissa kouluissa: kokoaikaisissa ammattikouluissa (Berufsfach-
schule) ja ammattiopistoissa (Fachschule), hallinnon koulutusta antavissa oppilaitoksissa
sekä myös ammattikorkeakouluissa (Fachhochschule). Koulutus johtaa yleensä valtion hy-
väksymään tutkintoon (staatlich anerkannter Abschluβ) (Beruf Aktuell 97/98, 268).

Koulumuotoinen koulutus jaetaan oppilaille tarkoitetussa hakuoppaassa Beruf Aktuell
1997/98 kahteentoista eri alueeseen sen perusteella, minkälaisiin ammatteihin koulutus
johtaa.

1. Luonnontieteellis-tekniset ammatit (Berufe im naturwissenschaftlich-technischen Bereich)
2. Terveydenhoidon ammatit (Berufe im Gesundheitswesen)
3. Sosiaalialan ammatit (Berufe im sozialen Bereich)
4. Kotitalousalan ammatit (Berufe im hauswirtschaftlichen Bereich)
5. Opetusalan ammatit (Berufe im pädagogischen Bereich)
6. Kaupan alan ammatit (Berufe im kaufmännischen Bereich)
7. Tietokonealan ammatit (Berufe in der Datenverarbeitung)
8. Virkamiesammatit (Berufe im Behördendienst)
9. Liikenteen ammatit (Berufe im Verkehrswesen)
10. Sotilasammatit (Berufe bei der Bundeswehr)
11. Taiteen ja muotoilun ammatit (Berufe im künstlerischen und gestalterischen Bereich)
12. Journalistiset ammatit (Berufe im journalistischen Bereich)



151

Näistä on otettu vertailuun luonnontieteellis-tekninen ala, terveydenhoitoala, sosiaaliala,
kotitalousala, opetusala, kaupan ala, virkamiesammatit ja liikenteen ammatit.

15.2. Vaatetusalan tutkinnot

Vaatetusalan vertailuun olen ottanut mukaan sellaisia tutkintoja, joita suorittaneet ovat
saaneet koulutuksen nimenomaan vaatteiden valmistukseen. Kummankaan maan tutkinto-
rakenteessa ei ole puhtaasti tällaista jaottelua. Saksalaisessa ryhmittelyssä verhoilutyöt
luetaan samaan ryhmään vaatteiden valmistuksen kanssa. Suomalaisessa jaottelussa taas
vaatteiden valmistuksen kanssa samaan ryhmään kuuluu myös tekstiilien valmistus.

15.2.1. Saksan tutkinnot

Saksassa vaatetuslan työntekijäammatteihin opiskellaan oppisopimuskoulutuksessa. Opis-
kelijoille tarkoitetussa opaskirjassa (Beruf Aktuell) vaatetusalan ammatit jaotellaan käyte-
tyn materiaalin mukaan tai sen mukaan, onko kyse käsityöstä vai teollisuustyöstä. Volyy-
min havainnollistamiseksi on kunkin ammatin kohdalle merkitty näkyviin myös oppilas-
määrät, joita kyseisessä koulutuksessa oli vuonna 1995 ja vuonna 1996.

Nahkamateriaalia käyttävät: Tämän ryhmän ammateissa nahkaa muotoillaan ompeluko-
neen, neulan, naskalin ja vastaavien työvälineiden avulla.

•  Orthopädieschuhmacher/in (erikoisjalkineiden valmistaja), käsityöammatti, koulutusaika 3,5
vuotta, koulutettavia 1 017 vuonna 1995 ja 1 212 vuonna 1996. Tutkinto sisältyy direktiivin
92/51/ETY liitteeseen C. (ks. liite 1)

•  Schuhmacher/in (suutari), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 213 vuonna
1995 ja 219 vuonna 1996

•  Schuhfertiger/in (jalkinetyöntekijä), teollisuusammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 81
vuonna 1995 ja 97 vuonna 1996

•  Täschner/in (laukuntekijä), teollisuusammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 86 vuonna
1995 ja 97 vuonna 1996

•  Feintäschner/in (laukuntekijä), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 17 molem-
pina vuosina

•  Handschuhmacher (hansikkaiden tekijä), käsityö- ja teollisuusammatti, koulutusaika 3 vuotta,
koulutettavia ei yhtään vuonna 1995 ja 2 vuonna 1996

Kangasta ja turkismateriaalia käyttävät: Tässä ryhmässä työstetään pehmeää kangas- ja
turkismateriaalia, kuten villaa, samettia, silkkiä, tekokuituja, nahkaa, tekonahkaa ja turkista
vaatekappaleiksi, esimerkiksi hatuiksi, matoiksi, verhoiksi ja vuodevaatteiksi. Työ tehdään
usein yksittäistä asiakasta varten. Kolmessa tämän ryhmän tutkinnossa, pukuompelijan,
vaatturin ja pesua kestävien tuotteiden ompelijan tutkinnoissa, on ensimmäinen opiskelu-
vuosi yhteinen. Sen jälkeen seuraa kahden vuoden erikoistuminen.

•  Damenschneider/in (pukuompelija), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 2 188
vuonna 1995 ja 2 090 vuonna 1996

•  Herrenschneider/in (vaatturi), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 247 vuonna
1995 ja 228 vuonna 1996
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•  Wäscheschneider/in (liinavaatteiden, yöpukujen, puseroiden, paitojen ym. pesua kestävien
tuotteiden ompelija), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 24 vuonna 1995 ja
17 vuonna 1996

•  Modist/in (modisti), koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia käsityöammatissa 90 vuonna 1995 ja
79 vuonna 1996, teollisuusammatissa 8 koulutettavaa molempina vuosina

•  Kürschner/in (turkkuri), koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia käsityöammatissa 30 vuonna 1995
ja 35 vuonna 1996, teollisuusammatissa ei yhtään kumpanakaan vuonna

Kolmannessa ryhmässä työ tehdään koneiden avulla. Tässä ryhmässä vaatetusteollisuuteen
kuuluvan Modenäher/in-tutkinnon jälkeen opiskelija voi vuoden erikoistumisopintojen jäl-
keen suorittaa Modeschneider/in-tutkinnon.

•  Modenäher/in (ompelija), teollisuusammatti, koulutusaika 2 vuotta, koulutettavia 2 165 vuonna
1995 ja 1 938 vuonna 1996

•  Modeschneider/in (ompelija) (erikoistumisopinnot), koulutusaika 1 vuosi, koulutettavia 679
vuonna 1995 ja 714 vuonna 1996

•  Hut- und Mützenmacher/in (hattujen ja myssyjen tekijä), käsityöammatti, koulutusaika 3 vuot-
ta, koulutettavia 2 vuonna 1995 ja 1 vuonna 1996

•  Schuh- und Lederwarenstepper/in (kenkien ja nahkatuotteiden tekijä), teollisuusammatti, kou-
lutusaika 2 vuotta, koulutettavia 48 vuonna 1995 ja 42 vuonna 1996

Aikuistutkintoina käsityöaloilla on kisällin tutkinnon jälkeen suoritettavia mestarintutkintoja:
Orthopädieschuhmachermeister/in, Schuhmachermeister/in, Feintäschnermeister/in, Hand-
schuhmeister/in, Damenschneidermeister/in, Herrenschneidermeister/in, Wäscheschneider-
meister/in, Modistenmeister/in, Kürschnermeister/in, Hut- und Mützenmeister/in. Teolli-
suusammateissa jatkotutkintoina voi suorittaa myös Techniker/in ja Gestalter/in -tutkintoja,
jotka pätevöittävät suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin.

Vaatetusalalla voi suorittaa myös Bekleidungstechniker/in – Schwerpunkt Fertigung
(vaatetusteknikko, painopisteenä vaatteiden valmistus) -tutkinnon sekä Fachhochschule-
oppilaitoksessa Diplom-Ingenieur (FH) -tutkinnon. Techniker- ja Diplom-Ingenieur (FH)-
tutkintoja selostetaan luonnontieteellis-teknisten tutkintojen yhteydessä kohdassa 15.5.1.

15.2.2. Suomen tutkinnot

Suomalaisessa vaatetusalan ammattien ryhmittelyssä ovat lähtökohtana tuotteet. Koulutusop-
paan määritelmän mukaan työn kohteina olevat tekstiili- ja vaatetusalan tuotteet ovat vaat-
teita, jalkineita ja muita asusteita. Ne voivat liittyä myös teatteripuvustukseen, sisustami-
seen tai teknisiin erityistarpeisiin. Vaatteiden valmistus tapahtuu joko tekstiili- tai vaate-
tusteollisuudessa, ompelimoissa tai omassa yrityksessä. (OPH 1998a, 77)

Kaksivuotinen vaatetusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet alan työmarkkinoille.
Perustutkinnon jälkeen voi suorittamalla vuoden lisäopinnot saada pukuompelijan tutkin-
non tai vaatturin tutkinnon. Pukuompelijan tutkinto pohjautuu sellaiseen tekstiili- ja vaa-
tetusalan perustutkintoon, jonka painopiste on kevyessä vaatetuksessa, kuten puserot, pu-
vut ja kevyet jakut. Vaatturin tutkinto taas perustuu sellaiseen perustutkintoon, jossa pai-
notus on raskaammassa vaatetuksessa, kuten jakkupuvut, housut, takit, ja modistin tutkinto
sellaiseen, jossa on suuntauduttu hattuihin ja asusteisiin.

Turkisalan kaksivuotinen perustutkinto antaa perusvalmiudet turkis- ja nahkamateriaalien
käsittelyyn.

Jalkinealan kaksivuotinen perustutkinto antaa perusvalmiudet jalkineiden, laukkujen ja
muiden nahka-asusteiden valmistukseen ja jalkineiden korjaukseen.
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Tekstiili- ja vaatetusala kuuluu Suomen tutkintorakenteessa tekniikan ja liikenteen
alaan. Tämän lisäksi vaatteiden valmistukseen tarvittavaa koulutusta on kulttuurialaan
kuuluvalla käsi- ja taideteollisuusalalla. Käsi- ja taideteollisuusalalla tuotetaan yksittäisenä
käsityönä tehtyjä esineitä tai rakennuksia ja niiden osia sekä teollisia tuotteita ja näiden
yhdistelmiä. Alalla voi työskennellä joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai tuotantolai-
tosten, kaupan tai neuvontaorganisaatioiden palveluksessa. Käsityöalan toisen asteen tut-
kinto on käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani. Tutkinto on kolmivuotinen ja
siinä voi suuntautua ainakin seuraaville aloille: rakennusala, maalausala, keramiikka-ala,
kiviala, puuala, metalliala, tekstiiliala, vaatetusala, saamenkäsityöala, kultasepänala tai la-
siala. Artenomin tutkinnossa vaatetusalan suuntautumisen keskeisiä sisältöjä ovat vaatteen
muotoilu ja kaavoitus, vaatetusompelun eri tekniikat sekä materiaalien ja työvälineiden
tuntemus. Opintoihin voi liittää mm. kankaanpainanta-, värjäys- ja kirjontatekniikoita sekä
neuleiden valmistusta. Vaatetusalan artesaanit valmistavat vaatteita yksittäis- tai sarjatyönä
ateljeeompelimoissa tai vaatetusteollisuudessa.

Aikuistutkintoina voi Suomessa suorittaa edellä lueteltujen perustutkintojen lisäksi pu-
kuompelijan, vaatturin, modistin, suutarin ja turkkurin ammattitutkinnot ja ompelijamesta-
rin, vaatturimestarin, modistimestarin, suutarimestarin ja turkkurimestarin erikoisammat-
titutkinnot.

Vaatetusalalla on ollut kolmivuotiset opistotutkinnot, teknikko, tekstiili- ja vaatetusala
sekä turkkuri. Ammattikorkeakouluissa on nelivuotisessa tekniikan ammattikorkeakoulu-
tutkinnossa (insinööri AMK) tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma.

15.2.3. Vertailu

Vaatetusalalla nuorten toisen asteen tutkintoja on Suomessa selvästi vähemmän kuin Sak-
sassa, ja ne antavat saksalaisia laaja-alaisemman koulutuksen. Saksalaiset tutkinnot ovat
erikoistuneempia. Saksassa on tarjolla sekä vanhoja perinteisiä tutkintoja että myös uudistet-
tuja tutkintoja, joissa opinnot on ryhmitelty kokonaisuuksiksi. Näissä uudistetuissa tutkin-
noissa opiskellaan ensin yksi tai kaksi vuotta yhdessä, minkä jälkeen seuraavat erikois-
opinnot. Esimerkiksi ompelijoiden koulutuksen rakennetta on yhdenmukaistettu niin, että
eri tutkintoihin opiskelevilla on koulutuksen alku yhteinen. Näiden uusittujen tutkintojen
rinnalla koulutetaan kuitenkin edelleen myös vanhoihin ammatteihin, vaikka kaikkiin kou-
lutuksiin ei joka vuosi tule lainkaan oppilaita tai oppilaita on vain kourallinen.

Kaikille vanhoille Saksan käsityöammateille ei löydy Suomesta vastinetta. Tällainen on
esimerkiksi Handschuhmacher/in (hansikkaiden tekijä ), johon tosin Saksassakin on vain
muutama opiskelija. Suomessa ei ole toistaiseksi järjestetty koulutusta laukkujen, vöiden ja
käsineiden valmistukseen. Näyttötutkintorakenteeseen on kuitenkin esitetty lisättäväksi
nahka-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin nämä työt sisältyisivät.

Wäscheschneider (pesua kestävien tuotteiden ompelija) -tutkinnolle ei Suomesta löydy
vastinetta. Vastaavaa työtä, sikäli kuin sitä enää Suomen vaatetusteollisuudessa on, tekevät
alan perustutkinnon suorittaneet.

Osa eroista selittyy maiden elinkeinorakenteiden eroilla. Esimerkiksi jalkinealan am-
mattien suurempaa määrää selittää se, että Saksassa on paljon kenkäteollisuutta, ja Suomessa
sitä on nykyisin vähän.

Sekä saksalaiset mestarintutkinnot että suomalaiset erikoisammattitutkinnot edustavat
molemmat maassaan kyseessä olevan käsityöammatin korkeinta ammattitaitoa ja tältä poh-
jalta voi arvioida niiden vastaavan toisiaan. Suomalaiset tutkinnot kuitenkin suoritetaan
näyttötutkintoina. Tiedossa ei ole ennakkotapausta, jossa vastaavuuksia olisi arvioitu.
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Saksan Techniker-tutkinnot ja suomalaiset opistotutkinnot ovat vastanneet tasoltaan
toisiaan. Sen jälkeen, kun opistoasteen koulutus loppuu, ei Techniker-tutkinnolle enää ole
Suomen järjestelmässä vastinetta. Saksalaiset Fachhochschule-tutkinnot ja suomalaiset
ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat tasoltaan toisiaan.

15.3. Metallitekniikan tutkinnot

Saksalaisissa luokitteluissa metallialaan luetaan myös ammatteja, jotka Suomessa kuuluvat
auto- ja kuljetusalaan, LVI-alaan, pintakäsittelyalaan tai käsi- ja taideteollisuuteen, esimer-
kiksi kultaus ja hopeointi. Tällaiset tutkinnot on seuraavassa jätetty pois. Metallitekniikan
tutkintojen valinnan perusteena on lähinnä suomalainen ajattelu siitä, mitkä ovat metallitek-
niikan ammatteja. Suomen tutkintorakenteessa metallitekniikkaan sijoitettu hissiasentajan
ammattitutkinto on kuitenkin jätetty vertailusta pois, koska se eroaa luonteeltaan muista.

15.3.1. Saksan tutkinnot

Metallialan työntekijäammatteihin valmistutaan oppisopimuskoulutuksessa. Beruf Aktuell
-oppaan jaottelussa materiaalien työstämiseen (Material verarbeiten) kuuluu seuraavia
ammatteja, joissa työstetään metalleja:

•  Federmacher/in (jousenvalmistaja) -tutkinnon suorittaneet valmistavat teollisuudessa käytettä-
viä jousia ja muita vastaavia koneenosia. Teollisuusammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutetta-
via 24 vuonna 1995 ja 26 vuonna 1996.

•  Metallformer/in und Metallgieβer/in (metallinmuotoilija) -tutkinnon suorittaneet tekevät muot-
ti- ja valutöitä, käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 27 vuonna 1995.

•  Glockengieβer/in (kellonvalaja) -tutkinnon suorittaneet valmistavat erikokoisia kirkonkelloja,
käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 3 vuonna 1995.

•  Zinngieβer/in (tinanvalaja) -tutkinnon suorittaneet valmistavat tina-astioita ja muita tinaesinei-
tä, käsityöammatti, koulutusaika 3 vuotta, koulutettavia 3 vuonna 1995.

•  Vuonna 1996 edelliset kolme ammattia oli yhdistetty yhdeksi Metall- und Glockengieβer/in
(metalli- ja kellonvalaja) -tutkinnoksi. Siinä oli 38 koulutettavaa vuonna 1996.

(Beruf Aktuell 1998/99)

Pääosa metalliammateista on koulutusoppaassa sijoitettu jaksoon rakentaminen ja korjaa-
minen. Siinä teolliseen metallitekniikkaan (Industrielle Metallberufe) kuuluu kuusi am-
mattia, joihin sisältyy yhteensä 18 suuntautumista (Fachrichtung). Näistä seuraavassa ei
käsitellä Automobilmechaniker/in (automekaanikko) -ammattia, koska vastaava koulutus
Suomessa kuuluu auto- ja kuljetusalaan.

Teollisen metallitekniikan ammateissa koulutus kestää 3,5 vuotta. Ensimmäinen vuosi
on kaikille yhteinen perusjakso, jonka jälkeen seuraa erikoistuminen. Joissakin ammateissa
on vielä toinenkin vuosi yhteinen.

• Industriemechaniker/in (teollisuusmekaanikko)
Fachrichtung Produktionstechnik (tuotantotekniikan suuntautuminen)
5 429 koulutettavaa vuonna 1995, 5 711 vuonna 1996
Fachrichtung Betriebstechnik (käyttötekniikan suuntautuminen)
24 325 koulutettavaa vuonna 1995, 22 672 vuonna 1996
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Fachrichtung Maschinen und Systemtechnik (kone- ja järjestelmätekniikan suuntautuminen)
21 031 koulutettavaa vuonna 1995, 20 319 vuonna 1996
Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik (laite- ja tarkkuustekniikan suuntautuminen)
8 250 koulutettavaa vuonna 1995, 8 010 vuonna 1996

• Werkzeugmechaniker/in (työkalumekaanikko)
Fachrichtung Stanz und Umformtechnik (stanssaus- ja muuntotekniikka)
7 897 koulutettavaa vuonna 1995, 7 324 vuonna 1996
Fachrichtung Formentechnik (muotoilutekniikka)
3 471 koulutettavaa vuonna 1995, 3 381 vuonna 1996
Fachrichtung Instrumententechnik (instrumenttitekniikka)
67 koulutettavaa vuonna 1995, 65 vuonna 1996

• Zerspanungsmechaniker/in (työstötekniikan mekaanikko)
Fachrichtung Drehtechnik (sorvaustekniikan suuntautuminen)
6 496 koulutettavaa vuonna 1995, 6 053 vuonna 1996
Fachrichtung Automaten-Drehtechnik (automaattisorvaustekniikkaan suuntautuminen)
693 koulutettavaa vuonna 1995, 679 vuonna 1996
Fachrichtung Frästechnik (jyrsintätekniikkaan suuntautuminen)
2 534 koulutettavaa vuonna 1995, 2 539 vuonna 1995
Fachrichtung Schleiftechnik (hiomatekniikkaan suuntautuminen)
297 koulutettavaa vuonna 1995, 307 vuonna 1996

• Konstruktionsmechaniker/in (konstruktiomekaanikko)
Fachrichtung Metall- und Schiffbautechnik (metalli- ja laivanrakennuksen suuntautuminen)
3 959 koulutettavaa vuonna 1995, 3 843 vuonna 1996
Fachrichtung Ausrüstungstechnik (varustelutekniikan suuntautuminen)
2 209 koulutettavaa vuonna 1995, 2 161 vuonna 1996
Fachrichtung Feinblechbautechnik (ohutpellintekotekniikkaan suuntautuminen)
2 628 koulutettavaa vuonna 1995, 2 603 vuonna 1996
Fachrichtung Schweiβtechnik (hitsaustekniikkaan suuntautuminen)
783 koulutettavaa vuonna 1995, 708 vuonna 1996

• Anlagenmechaniker/in (laitteistomekaanikko)
Fachrichtung Apparatetechnik (laitetekniikan suuntautuminen)
1 053 koulutettavaa vuonna 1995, 1 003 vuonna 1996
Fachrichtung Versorgungstechnik (huoltotekniikan suuntautuminen)
3 576 koulutettavaa vuonna 1995, 3 619 vuonna 1996
Fachrichtung Schweiβtechnik (hitsaustekniikan suuntautuminen)
783 koulutettavaa vuonna 1995, 708 vuonna 1996

Metallin käsityöammatteihin (Handwerkliche Metallberufe) kuuluu 17 koulutusammattia,
jotka on jaettu kolmeen ryhmään. Näistä ei käsitellä kolmannen Fahrzeugtechnik-ryhmän
(ajoneuvotekniikka) ammatteja, koska vastaavat ammatit Suomessa kuuluvat auto- ja kul-
jetusalaan.

Feinwerktechnik-ryhmään (hienomekaniikka) kuuluvat seuraavat tutkinnot:

• Maschinenbaumechaniker/in (koneenrakennusmekaanikko)
5 281 koulutettavaa vuonna 1995, 5 431 vuonna 1996
Schwerpunkt Allgemeiner Maschinenbau (painopiste yleinen koneenrakennus)
Schwerpunkt Wagenbau (painopiste kulkuneuvojen rakentaminen)
Schwerpunkt Erzeugende Mechanik (painopiste valmistusmekaniikka)
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• Feinmechaniker/in (hienomekaanikko)
1 164 koulutettavaa vuonna 1995, 1 220 vuonna 1996
Fachrichtung Feingerätebau (tarkkuuslaitteiden valmistukseen suuntautuminen)
Fachrichtung Nähmaschineninstandhaltung (ompelukoneiden kunnossapitoon suuntautuminen)

• Werkzeugmacher/in (työkalunvalmistaja)
1 851 koulutettavaa vuonna 1995, 2 017 vuonna 1996
Schwerpunkt Stanzwerkzeug- und Vorrichtungsbau (painopiste stanssaustyökalut ja laitteiden
valmistus)
Schwerpunkt Formenbau (painopiste muotoonvalmistus)

• Dreher/in (sorvari)
369 koulutettavaa vuonna 1995, 419 vuonna 1996

• Büchsenmacher/in (aseseppä)
91 koulutettavaa vuonna 1995, 89 vuonna 1996

• Chirurgiemechaniker/in (kirurgia-alan mekaanikko)
113 koulutettavaa vuonna 1995, 88 vuonna 1996

• Schneidwerkzeugmechaniker/in (leikkuukonemekaanikko)
24 koulutettavaa vuonna 1995, 30 vuonna 1996
Schwerpunkt Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik (painopiste leikkuu- ja hiontatekniikka)
Schwerpunkt Schneidemaschinen- und Messerschmiedetechnik (painopiste leikkuukone- ja
puukonvalmistustekniikka)

Ryhmään Installations- und Metallbautechnik kuuluvat seuraavat tutkinnot:

•  Kupferschmied/in (kupariseppä)
113 koulutettavaa 1995, 119 vuonna 1996

•  Klempner/in (levyseppä)
1 816 koulutettavaa vuonna 1995, 2 170 vuonna 1996

•  Metallbauer/in (metallirakentaja)
21 105 koulutettavaa vuonna 1995, 22 958 vuonna 1996
Fachrichtung Konstruktionstechnik (konstruktiotekniikan suuntautuminen)
Fachrichtung Metallgestaltung (metallinmuotoilun suuntautuminen)
Fachrichtung Anlagen- und Fördertechnik (laite- ja kuljetustekniikan suuntautuminen)
Fachrichtung Landtechnik (maatekniikan suuntautuminen)
Fachrichtung Fahrzeugbau (ajoneuvorakentamisen suuntautuminen

Gestalten (muotoilu) -ryhmässä on yksi metalliammatti:

•  Schriftgieβer/in (kirjasinten valaja)
vuosina 1995 ja 1996 ei yhtään koulutettavaa

Aikuistutkintona  on teollisuusaloilla Industriemeister/in (teollisuusmestari), jossa voi eri-
koistua metalliin tai laivanrakennukseen. Käsityömestareita on useita: Metallbaumeister/in,
Schiffbaumeister/in, Kupferschmiedemeister/in, Backofenbaumeister/in, Maschinenbau-
mechanikermeister/in, Klempnermeister/in, Büchsenmachermeister/in, Feinmechaniker-
meister/in, Chirurgiemechanikermeister/in. Jatkokoulutuksena voi suorittaa myös työnjohto-
ja suunnittelutehtäviin johtavia Techniker/in-tutkintoja. (Beruf Aktuell 1997/98, 70–83)
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Metallialalla voi suorittaa Maschinentechniker/in – Maschinenbau (koneteknikko – ko-
neenrakennus) ja Maschinenbautechniker/in (koneenrakennusteknikko) -tutkinnot, joissa
on lukuisia suuntautumisia. Fachhochschule-oppilaitoksissa voi suorittaa Diplom-Ingenieur
(FH) -tutkinnon koneenrakennuksen alalla.

15.3.2. Suomen tutkinnot

Suomalaisessa koulutusjaottelussa metallitekniikkaan katsotaan kuuluvan seuraavat alueet:
metallin perusteollisuus sekä metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, kulkuneuvojen, säh-
köteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus. Työtehtävät voidaan jakaa suunnitte-
luun, valmistukseen, käyttöön, kunnossapitoon sekä kaupallisiin tehtäviin. Kone- ja metal-
litekniikan tutkinnot valmistavat teollisuuden tehtäviin. (OPH 1998a, 80)

Kone- ja metallitekniikan perustutkinto on kaksivuotinen. Se antaa perusvalmiudet
työskentelyyn kone- ja metallitekniikan valmistusteknisissä tehtävissä ja asennustehtävissä.
Tutkinnossa voi suuntautua tuotantotekniikkaan, hienomekaniikkaan, valimotekniikkaan ja
muovitekniikkaan.

Perustutkinnon jälkeen voi mennä töihin tai jatkaa opintoja ja suorittamalla vuoden li-
säopinnot saada suoritettua joko koneistuksen perustutkinnon, koneenasennuksen perustut-
kinnon tai levy- ja hitsausalan perustutkinnon. Koneistuksen perustutkinnon pohjana on
sellainen kaksivuotinen perustutkinto, jossa on suuntauduttu joko tuotantotekniikkaan tai
valumallin valmistukseen. Tutkinnon suorittaneet valmistavat erilaisia koneiden, laitteiden
ja rakenteiden osia tai valumalleja. Valmistus tapahtuu usein numeerisesti ohjattavilla au-
tomaattikoneilla, mutta myös perinteiset työtekniikat on osattava.

Koneenasennuksen perustutkinto pohjautuu sellaiseen kaksivuotiseen tutkintoon, jossa
on suuntauduttu tuotantotekniikkaan. Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat koneenasen-
nus ja mekatroniikka.

Levy- ja hitsausalan perustutkinto pohjautuu sellaiseen kaksivuotiseen tutkintoon, jossa
on suuntauduttu tuotantotekniikkaan. Vuoden erikoistumisopintojen avulla monipuoliste-
taan hitsaus- ja levytyötaitoja, niin että opitaan tietotekniikka-avusteista työskentelyä ja
tuotantoautomaatiota. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa konepajoihin ja tela-
koille, teräsrakennusurakointiliikkeisiin sekä tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitoteh-
täviin.

Myös kone- ja metallitekniikan käsityöammatit sijoitetaan Suomen tutkintorakenteessa
kulttuurialan käsi- ja taideteollisuusalaan. Metallin suuntautumisen keskeisiä oppisisältöjä
ovat metallin taonta, sorvaus ja hitsaustekniikat sekä valu- ja pakotustyöt. Metallialan arte-
saanit valmistavat erilaisia käyttöesineitä yksittäis- ja sarjatyönä. Erikoistua voi mm. taideta-
kojaksi, taidevalajaksi, asesepäksi tai metallinpakottajaksi.

Aikuistutkintoja ovat hitsaajan, koneenasentajan, koneistajan, levyseppähitsaajan, pe-
rusmetalliteollisuuden, teollisuusputkiasentajan, valajan, valumallin valmistajan ja raken-
nuspeltisepän ammattitutkinnot sekä hitsaajamestarin, koneenasentajamestarin, koneista-
jamestarin, levytyömestarin, työvälinemestarin, valajamestarin ja valumallimestarin eri-
koisammattitutkinnot.

Opistotutkintoina on ollut kolmivuotiset tutkinnot teknikko, kone- ja metalliala sekä
kokeiluna 140 opintoviikon laajuinen teknikon tutkinto. Ammattikorkeakouluissa nelivuo-
tisessa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnossa insinööri (AMK) on useita kone- ja me-
tallitekniikkaan suuntautuneita koulutusohjelma.
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15.3.3. Vertailu

Myös metallitekniikassa on nuorten tutkintoja Saksassa huomattavasti enemmän kuin Suo-
messa. Vaikka erillisten tutkintojen määrä on Saksassa suurempi, on suomalaisten tutkin-
tojen sisällä erikoistumisalueita, jotka suuntaavat melko täsmällisesti tiettyyn ammattiin.
Tutkintojen lukumäärän perusteella ei voi suoraan tehdä päätelmiä niiden laaja-alaisuudesta
tai erikoistuneisuudesta. Suomessa erikoistutaan selkeämmin vasta työelämässä ja työko-
kemuksen jälkeen suoritettavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Saksalaisessa rakenteessa on joitakin sellaisia kapea-alaisia ammatteja, kuten Metall-
und Glockengieβer/in (metalli- ja kellonvalaja) ja Federmacher/in (jousenvalmistaja), joi-
hin Suomessa ei kouluteta.

Valimoalan tutkintoja on Saksassa tarjolla nuorille. Suomessa valimotyön perusteet si-
sältyvät kone-ja metallitekniikan perustutkintoon, mutta varsinaisesti valimotyöhön voi
erikoistua vasta aikuistutkinnoissa. Valimoalan työpaikkojen määrä on Suomessa niin pie-
ni, ettei nuorille ole tarkoituksenmukaista järjestää siihen erikoistunutta koulutusta.

Kone- ja metallitekniikassa teollisuus- ja käsityöammatit jakautuvat Saksassa ja Suo-
messa melko samalla tavalla.

Aikuistutkintojen kohdalla voidaan todeta samoin kuin vaatetusalallakin, ettei erikois-
ammattitutkintojen ja saksalaisten mestaritutkintojen vastaavuutta ole selvitetty.

Techniker-tutkintojen ja Fachhochschule-tutkintojen vastaavuuksista suomalaisiin pä-
tee sama, mikä edellä todettiin vaatetusalan kohdalla.

15.4. Rakennusalan tutkinnot

Rakennusala ymmärretään Saksassa ja Suomessa melko pitkälle samalla tavalla, niin että
alan ammateissa rakennetaan taloja ja tehdään maanrakennustöitä. Suomalaisessa tutkinto-
rakenteessa rakennusalaan luetaan myös maanrakennuskuljetukset.

15.4.1. Saksan tutkinnot

Rakennusalan työntekijäammatteihin opiskellaan oppisopimuskoulutuksella. Saksassa kes-
keisten rakennusalan tutkintojen opetussuunnitelmat uusittiin vuonna 1985 (Steedman
1998, 84). Tällöin tutkinnot koottiin yhteen niin, että niistä muodostuu kokonaisuus. Ra-
kennusalan koulutuksessa teollisuus- ja käsityöammatit on yhdistetty, niin että samannimi-
siä tutkintoja voi suorittaa joko teollisuuden tai käsityöalan tutkintoina.

Koulutus kestää kolme vuotta. Ensimmäinen vuosi on kaikille yhteinen. Toisena vuonna
koulutus eriytyy seuraavaan kolmeen ryhmään: maanpäälliset rakennustyöt (Hochbau), li-
särakentaminen (Ausbau) ja maanalaiset rakennustyöt (Tiefbau). Käsityöammatteihin val-
mistuvat jatkavat opintojaan kahden vuoden koulutuksen jälkeen suoraan ilman välikoetta
tietyn ammatin opintoihin. Teollisuusaloilla suoritetaan kahden opiskeluvuoden jälkeen
välitutkinto, joita on aikaisemman ryhmittelyn mukaisesti kolme erilaista: Hochbaufach-
arbeiter/in, Tiefbaufacharbeiter/in ja Ausbaufacharbeiter/in.

Vuoden lisäopintojen jälkeen voi maanpäällisissä rakennustöissä suorittaa seuraavat
tutkinnot: Maurer/in (muurari), Beton- und Stahlbetonbauer/in (betoni- ja teräsrakentaja)
tai Feuerungs- und Schornsteinbauer/in (lämmitys- ja lämmitysputkien rakentaja). Maan-
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alaisissa rakennustöissä voi suorittaa tutkinnot Straβenbauer/in (kadunrakentaja), Brunnen-
bauer/in (kaivonrakentaja), Kanalbauer/in (kanavanrakentaja), Rohrleitungsbauer/in (put-
kistonrakentaja) tai Gleisbauer/in (kiskojen rakentaja). Lisärakentamisessa voi suorittaa
tutkinnot Zimmerer/in (puuseppä), Stukkateur/in (stukkotyöntekijä), Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger/in (laatoittaja ja mosaiikintekijä), Estrichleger/in (sementtipohjan valaja),
Isoliermonteur/in (eristäjä) tai Trockenbaumonteur/in (akustiikkaa parantavien rakenteiden
asentaja).

Käsityöaloilla Isoliermonteur/in (eristäjä) jakautuu vielä lämpö-, kylmä- ja äänieristäjien
ammatteihin. (Beruf Aktuell 97/98, 108–109)

Kaikissa rakennusalan käsityö- ja teollisuusammateissa voi suorittaa mestarin tutkintoja.
Teollisuusammateissa voi suorittaa Techiker/in-tutkintoja. Fachhochschule-oppilaitoksissa
on rakennustekniikan alalla suoritettava Diplom-Ingenieur (FH) -tutkinto.

15.4.2. Suomen tutkinnot

Suomalaisen määrittelyn mukaan rakennusalan ammattilaiset huolehtivat uudisrakentami-
sesta ja rakennetun ympäristön kunnossapidosta. Tehtäviä ovat talonrakentaminen sekä
maanrakentaminen, tie- ja vesirakentaminen, muu yhdyskuntarakentaminen ja näitä palve-
leva rakennusteollisuus ja suunnittelu ja valvonta (OPH 1998a, 87).

Toisen asteen tutkintona on vuoteen 1999 asti ollut kaksivuotinen rakennusalan perus-
tutkinto. Tutkinnossa on voinut suuntautua talonrakentamiseen tai yhdyskuntarakentami-
seen. Talonrakentamisen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia työskentelyyn talonra-
kennustyömaalla. Ammattitaidon harjaannuttua on mahdollisuus erikoistua mm. kirves-
miehen, muurarin tai rakennusmiehen tehtäviin ja suorittaa myöhemmin näyttötutkintona
tehtäviin erikoistava ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Yhdyskuntarakentamisen
suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia katujen, teiden sekä vesi- ja viemäriverkostojen
rakennus- ja kunnossapitotöihin.

1.8.1999 alkaen rakennusalalla on vain yksi kolmivuotinen (120 opintoviikon) raken-
nusalan perustutkinto, johon kuuluu puolen vuoden työssä oppimisen jakso. Tutkinnossa
voi valita seuraavista koulutusohjelmista: maanrakennuksen koulutusohjelma, maanraken-
nuskuljetuksen koulutusohjelma ja talonrakennuksen koulutusohjelma.

Kulttuurialan käsi- ja taideteollisuudessa on rakennusalan suuntautumisen keskeisiä si-
sältöjä uudis- ja entisöimisrakentamisen työmenetelmät, materiaalit ja työvälineet. Raken-
nusalalle suuntautuneet artesaanit työskentelevät rakennuksilla ja sekä tekevät että korjaa-
vat ja entistävät puu- ja kivirakenteita.

Aikuistutkintoja ovat kirvesmiehen, lasitusalan, muurarin, rakennuskonemiehen, raken-
nusmiehen, rakennustuotannon ja teknisen piirtäjän ammattitutkinnot sekä kirvesmiehen,
muurarin, rakennusalan työmaapäällikön ja rakennusmiehen erikoisammattitutkinnot. Ra-
kennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteet on vahvistettu vuonna
1999. Tämä tutkinto poikkeaa näyttötutkintojen peruslinjasta sillä tavoin, että tutkinnon pe-
rusteissa sanotaan, että pohjana on oltava aikaisemman tutkinnon ammattitaidot ja että tut-
kinto valmentaa työnjohtotehtäviin.

Opistotasolla on ollut kolmivuotinen teknikon, rakennusala, tutkinto. Ammattikorkea-
kouluissa on tuotantopainotteisessa koulutusohjelmassa suoritettava nelivuotinen raken-
nusmestarin (AMK) tutkinto sekä nelivuotinen tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insi-
nööri (AMK), jossa on useita rakennusalalle suuntautuneita koulutusohjelmia.
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15.4.3. Vertailu

Vertailussa mukana olevista aloista vastaavat saksalaisten ja suomalaisten rakennusalan
tutkintojen rakenteet parhaiten toisiaan. Tämä johtuu siitä, että Saksassa rakennusalan
koulutusrakenne on uudistettu vuonna 1985. Tässä yhteydessä liitettiin perinnäiset käsi-
työammatit osaksi samaa yhtenäistettyä tutkintokokonaisuutta. Käsityöammattien osalta
Saksan rakenne on jopa Suomea yhtenäisempi, koska Suomessa käsityöammatit ovat teol-
lisuusammateista erillään.

Suomen uusimmassa tutkintorakenteessa on samoin kuin Saksassa eroteltu maanraken-
nus ja maanpäällinen rakennus, mutta Suomessa on samaan kokonaisuuteen otettu mukaan
myös maanrakennuskuljetukset. Saksassa on muiden alojen tavoin kuitenkin jo nuorten
koulutuksessa suomalaisia erikoistuneempia tutkintoja, kuten Straβenbauer/in (kadunra-
kentaja), Brunnenbauer/in (kaivonrakentaja) ja Kanalbauer/in (kanavanrakentaja). Tällai-
sissa ammateissa työskenteleviä on Suomen työmarkkinoilla vähän.

Suomalainen työmaapäällikön erikoisammattitutkinto kouluttaa samanlaisiin tehtäviin
kuin saksalaiset Techniker/in-tutkinnot. Ei kuitenkaan ole vielä kokemusta siitä, hyväksyttäi-
siinkö nämä tutkinnot työnhakutilanteissa vastavuoroisesti.

Muuten Techniker-tutkintojen ja Fachhochschule-oppilaitoksissa suoritettujen tutkin-
tojen vastaavuudesta suomalaisiin voi todeta saman kuin edellä jo vaatetualan tutkintojen
osalta todettiin.

15.5. Luonnontieteellis-tekniset tutkinnot

15.5.1. Saksan tutkinnot

Luonnontieteellis-teknisissä ammateissa voi kouluopiskeluna suorittaa kolmentyyppisiä
tutkintoja: Assistent/in (avustaja), Techniker/in (teknikko) ja Diplom-Ingenieur/in, Fach-
hochschule (diplomi-insinööri, ammattikorkeakoulu).

Technische/r Assistent/in (tekninen avustaja) -tutkintoja suorittaneet työskentelevät
luonnontieteelliseen tutkimukseen liittyvissä käytännön tehtävissä. Pääsyvaatimuksena
koulutukseen on yleensä reaalikoulu (Realschule) tai vastaava koulutus. Joissakin tutkin-
noissa pääsyvaatimuksena on kuitenkin ammattikorkea- tai korkeakoulukelpoisuuden an-
tava pohjakoulutus. Tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan kokoaikaisissa ammattikou-
luissa (Berufsfachschule) ja Baden-Württembergissä Berufskolleg-oppilaitoksissa. Koulu-
tus kestää yleensä kaksi vuotta. Jos ammattikoulutuksen lisäksi halutaan saada jatko-oikeus
ammattikorkeakouluun (Fachhochschule), koulutus kestää kolme vuotta. Korkeakoulukel-
poisuuden saamiseksi se kestää neljä vuotta. (Beruf Aktuell 97/98, 277)

Beruf Aktuell -kirjassa kuvataan 35 eri Technische/r Assitent/in -tutkinnon tyyppistä tut-
kintoa. Keskeisille teollisuuden aloille, kuten rakennustekniikkaan, elintarviketekniikkaan,
kemiantekniikkaan ja tekstiilitekniikkaan on omat Technische/r Assistent/in -tutkintonsa. In-
sinöörejä avustamaan kouluttavassa Ingenieurassistent/in -tutkinnossa on koneenrakennuk-
sen, sähkötekniikan, konstruktio- ja valmistustekniikan, uutistekniikan ja teknisen informa-
tiikan suuntautumisvaihtoehdot.

Tietotekniikkaan ja tietojenkäsittelyyn on kolme tutkintoa: Technische/r Assistent/in –
Informatik (informatiikan tekninen avustaja), Technische/r Assistent/in – Datentechnik
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(tietotekniikan tekninen avustaja) ja Technische/r Assistent/in – Datenverarbeitung (tieto-
jenkäsittelyn tekninen avustaja).

Ympäristönsuojeluun on neljä eri tutkintoa: Umweltschutztechnische/r Asssistent/in
(ympäristönsuojelutekniikan avustaja), Umwelttechnische/r Assistent/in (ympäristöteknii-
kan avustaja), Behörden- und Betriebsassistent/in Agrarwirtscahft, Schwerpunkt Umwelt-
schutz und Landschaftspflege (viranomaisten ja yrityksien maatalousalan avustaja paino-
pisteenä ympäristönsuojelu ja maisemanhoito) ja Behörden- und Betriebsassistent/in Ag-
rarwirtshaft, Schwerpunkt Umweltberatung (viranomaisten ja yrityksien maatalousalan
avustaja painopisteenä ympäristöneuvonta).

Lääketieteen aloilla on melko erikoistuneita tutkintoja: Operationstechnische/r Assis-
tent/in (leikkaussalitekniikan avustaja), Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/
in (lääketieteellis-teknisen laboratoriotyön avustaja), Medizinisch-technische/r Radiologie-
assistent/in (lääketieteellis-teknisen radiologian avustaja), Medizinisch-technische/r Assis-
tent/in für Funktionsdiagnostik (lääketieteellis-tekninen toimintadiagnostiikan avustaja),
Zytologieassistent/in (sytologian avustaja) ja Medizinische/r Sektions- und Präparations-
assistent/in (lääketieteellisen ruumiinavauksen ja preparoinnin avustaja).

Lisäksi Baden-Württembergissä ja Saksissa on muutamia Assistent/in-tutkintoja, joita
voi suorittaa Berufsakademie-oppilaitoksissa. Näissä suoritetaan kahden opiskeluvuoden
jälkeen valtiontutkinto. Sen jälkeen suorittamalla yhden lisäopiskeluvuoden voi saada insi-
nöörin (BA) tutkinnon. Tällaisia tutkintoja ovat Ingenieurassistent/in (BA) – Fachrichtung
Holztechnik (insinöörin avustaja, puutekniikan suuntautuminen), Ingenieurassistent/in
(BA) – Fachrichtung Technische Informatik (insinöörin avustaja, teknisen informatiikan
suuntautuminen) ja Strahlenschutzassistent/in (BA) (säteilyturvallisuuden avustaja).

Techniker/in-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat hierarkiassa ammattityöntekijän ja insi-
nöörin väliin. Koulutukseen voi päästä, kun on suorittanut ammatillisen koulutuksen tai
tietyn osuuden siitä. Staatlich geprüfte/r Assistent/in -tutkinnon jälkeen vaaditaan kahden
vuoden työkokemus ennen koulutukseen pääsyä. Techniker-koulutus voi olla kokopäiväistä
tai osa-aikaista. Kokopäiväinen koulutus kestää kaksi vuotta. (Beruf Aktuell 97/98, 292–
293) Betriebswirt/in (yritystoimihenkilö) ja Gestalter/in (muotoilija) -tutkintoihin on samat
pääsyvaatimukset kuin Techniker-koulutukseen. (Beruf Aktuell 97/98, 292)

Techniker/in-ammattinimike ei ole yhtenäinen. Sitä käytetään useista koulutusammateis-
ta, esimerkiksi radio- ja tv-teknikoista ja hammasteknikoista, mutta nimikettä käytetään
myös yrityksissä tietyn tasoisessa asemassa työskentelevistä silloinkin, kun heillä ei ole var-
sinaista Techniker-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kaksivuotisen Fachschule-koulutuksen
ja päättökokeen jälkeen tietyillä aloilla saa nimikkeen staatlich geprüfte/r Techniker/in,
jonka jälkeen mainitaan ammattiala. (Beruf Aktuell 97/98, 292)

Beruf Aktuell 1997/98 -kirjassa kuvataan 70 erilaista Techniker/in-tutkintoa tai muuta
niihin rinnastettua tutkintoa. Tutkintoja on kaikilla keskeisillä teollisuuden aloilla, esimerk-
keinä Maschinenbautechniker/in (koneenrakennusteknikko), Bautechniker/in (rakennus-
teknikko), Elektrotechniker/in (sähköteknikko) ja Chemietechniker/in (kemianteknikko).
Joissakin tutkinnoissa on erikoistuttu kapeaan ammattialaan. Esimerkiksi Techniker/in,
Fachrichtung Baudenkmalpflege -tutkinnossa on erikoistuttu rakennusmuistomerkkien
hoitoon ja Techniker/in für Eisenbahnbetrieb -tutkinnossa rautateiden palvelukseen. Ympä-
ristöasioihin on monta eri tutkintoa: Umweltschutztechniker/in (ympäristönsuojeluteknik-
ko), Techniker/in für Reinigungs- und Hygienetechnik (puhdistus- ja hygieniateknikko),
Techniker/in für Wasserversorgung (vesihuoltoteknikko), Techniker/in für Abwassertech-
nik (jätevesiteknikko) ja Techniker/in für Abfalltechnik (jätetekniikan teknikko).

Diplom-Ingenieur/in -tutkinnon ammattikorkeakoulussa (Fachhochschule) tai ammat-
tiakatemiassa (Berufsakademie) suorittaneet hoitavat teollisuudessa esimerkiksi kehittä-
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mis-, laskenta-, laadunvarmistus-, koestus- tai konstruointitehtäviä, osallistuvat tuotteiden
valmistuksen tehtäviin ja tehtaiden toiminnan ohjaukseen ja hoitavat turvallisuustehtäviä.
Tutkintonimikkeen jälkeen tulee merkintä Diplom-Ingenieur/in (FH) tai Diplom-Ingenieur/in
(BA). Diplom-Ingenieur/in FH tai BA -nimikkeitä on yhteensä 84 erilaista.

15.5.2. Suomen tutkinnot

Suomen koulutusjärjestelmässä teollisuuden ammattitehtäviin valmistutaan toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa. Koulutukseen tullaan yleensä peruskoulun jälkeen, mutta
myös ylioppilastutkinnon ja/tai lukion suorittaneet voivat hakeutua toisen asteen koulutuk-
seen. Vuodesta 1995 lähtien toisen asteen ammatillisten tutkintojen laajuudet ovat olleet 2,
2,5 tai 3 vuotta.

Opistoasteen koulutukseen on voinut tulla joko peruskoulusta tai toisen asteen koulu-
tuksesta. Vuonna 1995 siirryttiin peräkkäiseen koulutusrakenteeseen, niin että opistoasteelle
tulevilta vaadittiin pohjaksi aina jokin toisen asteen tutkinto. Tekniikan aloilla toisen asteen
tutkintonimi oli teknikko.

Opistoasteen koulutus kuitenkin lakkaa niin, että opistoasteen tutkintoon johtavaan
koulutukseen otettiin viimeiset opiskelijat syksyllä 1998. Pääosa teknikon tutkinnoista on
muuttumassa ammattikorkeakoulututkinnoiksi. Osasta kehitetään erikoisammattitutkintoja.

15.5.3. Vertailu

Saksalaisia Assistent/in-tutkintoja vastaaviin tehtäviin valmistavat Suomessa pääasiassa
toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Esimerkiksi kolmivuotisen laboratorioalan pe-
rustutkinnon suorittaneet työskentelevät eri alojen käyttö-, tutkimus-, tuotekehittely- ja
laadunvalvontalaboratorioissa samantasoisissa tehtävissä kuin saksalaiset Chemisch-
technische/r Assistent/in (kemian tekniikan avustaja), Biologisch-technische/r Assistent/in
(biologis-tekninen avustaja) ja Lebensmitteltechnische/r Assistent/in (elintarviketekniikan
avustaja). Saksassa yleensä erikoistutaan jo peruskoulutuksessa tekemään vain tietyn elin-
keinoelämän alan töitä, kun Suomessa taas pyritään antamaan laajempia valmiuksia, joiden
pohjalta voi hakeutua monenlaisiin työpaikkoihin. Suomen pyrkimys on ymmärrettävä jo
siksikin, että työmarkkinat ovat pienet, ja kovin kapea-alaisella tutkinnolla on vaikea löy-
tää töitä.

Yksittäisistä aloista eroa on etenkin ympäristönsuojelun koulutuksessa. Siinä on Saksan
koulutus Suomea edellä, sillä Saksassa on jo olemassa myös ympäristönsuojelun työnteki-
jätehtäviin valmentavia tutkintoja. Suomen tutkintorakenteeseen on vasta vuonna 1999
tullut ensimmäinen ympäristönsuojelun toisen asteen tutkinto, ympäristönhuollon ammat-
titutkinto. (OPH 1999b, 139)

Suomessa on Techniker/in-tutkintoa lähinnä vastaavalle tasolle koulutettu opistoas-
teella. Saksalaiset Techniker/in-tutkinnot ovat suomalaisia teknikon tutkintoja erikois-
tuneempia ja niitä on lukumääräisesti  enemmän kuin suomalaisia opistoasteen tutkintoja
on ollut. Suomessa toteutettu opistoasteen lakkauttaminen perustuu osittain siihen ajatuk-
seen, että koska työelämässä organisaatiorakenteet ovat madaltuneet, ei työnjohtotason
henkilöstöä enää entisessä määrin tarvita. Myös tiimityön ja itseohjautuvien työryhmien
ajatellaan vähentävän työnjohtohenkilöstön tarvetta. Saksassa ei työelämän muutoksista
ole vedetty samalla tavalla koulutuksen rakenteeseen vaikuttavia johtopäätöksiä, vaan tä-
män tason koulutusta jatketaan edelleen.
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Fachhochschule-tutkinnot johtavat samanlaisiin tehtäviin kuin suomalaiset ammatti-
korkeakoulututkinnot. Saksassa on 84 erilaista tekniikan alan Fachhochschule-nimikettä.
Suomessa on vain yksi tekniikan ammattikorkeakoulututkinto. Sen tutkintonimikkeitä ovat
insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) ja miljöösuunnittelija (AMK). Ammattikorkea-
kouluopinnot järjestetään kuitenkin koulutusohjelmina, joissa on erilaisia suuntautumis-
vaihtoehtoja. Kunkin koulutusohjelman on tarkoitus valmentaa johonkin työelämän amma-
tillista erikoisasiantuntemusta vaativaan tehtäväalueeseen. Tutkintojen määrää vertailtaessa
kannattaa tutkintonimikkeiden sijasta verrata suomalaisten koulutusohjelmien määrää sak-
salaisiin tutkintonimikkeisiin, jotta tarkkuusaste olisi suunnilleen sama.

15.6. Terveydenhuoltoalan tutkinnot

Terveydenhuoltoalan tutkintojen esittelyssä on otettu mukaan ne tutkinnot, jotka kuuluvat
Saksassa terveydenhuoltoalaan. Saksassa tähän alaan luetaan myös ravitsemussuunnittelu
ja ravitsemusneuvonta, taideterapia ja logopedia. Varsinaisen terveydenhoidon lisäksi alaan
kuuluu myös joitakin teknisiä tehtäviä sekä apuvälineiden valmistukseen, myyntiin ja
käytön opastukseen liittyviä tehtäviä. Kauneudenhoidon tutkinnot esitellään molemmissa
maissa terveydenhuollon yhteydessä.

15.6.1. Saksan tutkinnot

Saksalaisen määritelmän mukaan terveydenhuoltoalan ammattilaiset sekä hoitavat sairaita
että huolehtivat terveyden säilyttämisestä. Alalle on viime vuosina syntynyt perinnäisten
sairaanhoitoon keskittyvien ammattien lisäksi uusia ammatteja, joissa käytetään uusiin tut-
kimuksiin perustuvia hoitomuotoja. Joissakin terapia-ammateissa yhdistyy musiikin, käsi-
töiden tai liikunnan ammattitaito. (Beruf Aktuell 1997/98, 345)

Terveydenhuollon avustaviin ammatteihin johtavaan koulutukseen pääsyn edellytykse-
nä on pääkoulun (Hauptschule) todistus. Muutamiin tutkintoihin opiskellaan oppisopimuk-
sella, eikä pohjakoulutusvaatimusta tällöin ole määritelty. Muihin kuin avustaviin ammat-
teihin johtavaan koulutukseen pääsyn edellytyksenä on reaalikoulu (Realschule) tai muu
sitä vastaava tutkinto. Terveydenhuollon koulutusta annetaan yleensä pienissä, kulloinkin
kyseessä olevan ammatin kouluttamiseen erikoistuneissa kouluissa. Ne toimivat usein ky-
seisen alan hoitolaitoksen yhteydessä. (Beruf Aktuell 1997/98, 345)

Terveydenhuollon avustaviksi ammateiksi on seuraavassa katsottu sellaiset, joiden
koulutus jää direktiivin 92/51/ETY piiriin eli kyseessä ei ole vähintään kolme vuotta kestä-
vä korkea-asteen koulutus. Avustaviin tehtäviin ei kuitenkaan lueta niitä viittä saksalaista
hoitoalan ammattia ja kuutta erilaisiin terveydenhuollon apuvälineiden valmistukseen ja
asennukseen liittyvää ammattia, jotka sisältyvät direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C. (ks.
liite 1) Niillä on tutkintojen tunnustamisessa sama asema kuin direktiivin 89/48/ETY pii-
riin kuuluvilla tutkinnoilla.

Hoitotyön avustavissa tehtävissä toimivat Krankenpflegehelfer/in (sairaanhoitajan
avustaja) -tutkinnon suorittaneet. Tähän tutkintoon johtava koulutus kestää vuoden, ja se
annetaan erityisissä Krankenpflegehilfeschule-oppilaitoksissa. Pohjakoulutusvaatimuksena
on pääkoulu (Hauptschule). (Beruf Aktuell 1997/98, 347) Rettungsassistent/in (pelastus-
työn avustaja) -tutkinnon suorittaneet toimivat ensihoidon avustavissa tehtävissä. Kaksi-
vuotinen koulutus annetaan valtiollisesti hyväksytyissä Rettungsassistent/in-tutkintoon



164

valmentavissa kouluissa. Pääsyvaatimuksena on pääkoulu (Hauptschule) tai ammatillinen
koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 347) Lääkäreiden avustajia koulutetaan kolmivuotisella
oppisopimuskoulutuksella. Tutkintoja ovat Arzthelfer/in (lääkärin avustaja) ja Zahnarzthel-
fer/in (hammaslääkärin avustaja). Lääkkeiden myyntiin ja käsittelyyn valmistutaan suorit-
tamalla kolmivuotinen oppisopimustutkinto, Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestell-
te/r (Beruf Aktuell 1997/98 255–256).

Saksassa on myös Zahnlagerist/in-tutkinto, johon valmistutaan kolmivuotisella oppiso-
pimuskoulutuksella. Se on teollisuusammatti, jossa hoidetaan hampaiden teolliseen varas-
tointiin ja tukkumyyntiin liittyviä tehtäviä. (Beruf Aktuell 1997/98, 253) Tähän ammattiin
johtava koulutus on todennäköisesti loppumassa, koska siihen koulutettavia oli vuonna
1994 vain kuusi. Vuosina 1995 ja 1996 koulutettavia ei ollut enää yhtään.

Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in -tutkinnon suorittaneet toimivat hieroji-
na ja antavat lääketieteellisiä kylpyhoitoja. Tutkintoon johtava koulutus kestää kaksi ja
puoli vuotta. Pääsyvaatimuksena on Hauptschule. (Beruf Aktuell 1997/98, 349)

Sairaanhoitajia koulutetaan Saksassa toistaiseksi kahdentasoisissa oppilaitoksissa, sekä
sairaanhoitajakouluissa (Krankenschwesterschule) että ammattikorkeakouluissa (Fach-
hochschule). Sairaanhoitajakouluissa opiskelu kestää kolme vuotta ja Fachhochschule-
oppilaitoksissa neljä vuotta. Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä, reaalikoulu (Realschu-
le) tai muu sitä vastaava koulutus tai pääkoulu (Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen
alemman tason terveydenhuollon koulutus, esimerkiksi Krankenpflegehelfer/in-tutkinto.
Sairaanhoitajakoulussa suoritetaan Krankenschwester/Krankenpfleger -tutkinto. Fachhoch-
schule-koulutus johtaa Diplom-Krankenschwester/-pfleger-, Diplom-Pflegemanager/in-,
Diplom-Pflegepädagog(e)/in- ja Diplom-Sozialökonom/in-tutkintoihin. (Beruf Aktuell
1997/98, 346)

Lasten sairaanhoitoon on oma tutkinto, Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger
(lastensairaanhoitaja). Siihen johtavaa kolmivuotista koulutusta annetaan erityisissä lasten-
sairaanhoito-oppilaitoksissa (Kinderkrankenpflegeschulen). Pääsyvaatimukset koulutuk-
seen ovat samat kuin sairaanhoitajakoulutukseen. (Beruf Aktuell 1997/98 346) Tutkinto si-
sältyy direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Operationstechnische/r Assistent/in (leikkaussaliavustaja) -tutkinnon suorittaneet
avustavat leikkauksissa. Koulutus kestää kolme vuotta. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu
(Realschule) tai sitä vastaava koulutus tai pääkoulu (Hauptschule) ja ammatillinen koulutus
(Beruf Aktuell 1997/98, 347).

Orthoptist/in-tutkinnon suorittaneet avustavat silmälääkäreitä. Tutkintoon johtava kou-
lutus kestää kolme vuotta. Sitä annetaan omissa valtiollisesti hyväksytyissä kouluissa
(Schulen für Orthoptisten), jotka toimivat silmäklinikoiden yhteydessä. Pääsyvaatimuksena
on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus tai pääkoulu (Hauptschule) ja vähin-
tään kaksivuotinen ammatillinen koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 351–352)

Saksalaiset kätilöt (Hebamme/Entbindungspfleger) saavat koulutuksensa erityisissä kä-
tilökouluissa (Hebammenschule). Tutkintoon johtava koulutus kestää kolme vuotta. Pääsy-
vaatimukset koulutukseen ovat samat kuin sairaanhoitajilla. (Beruf Aktuell 1997/98, 348)

Physiotherapeut/in (fysioterapeutti) -tutkintoon johtava koulutus kestää kolme vuotta.
Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus tai pääkoulu
(Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen ammatillinen koulutus. Tutkinnon suorittaneet
auttavat ja tukevat asiakasta ylläpitämään ja edistämään perusliikkumistaan ja toimintaky-
kyään. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä joko lääkärin ohjauksessa tai myös itse-
näisesti. Tutkinto sisältyy direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Kuntoutuksen alalla Saksassa on edellisen lisäksi vielä kaksi muuta tutkintoa. Beschäf-
tigungs- und Arbeitstherapeut/in (Ergotherapeut) -tutkinnon  (toiminta- ja työterapeutti)
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suorittaneet antavat toimintakykyä parantavaa kuntoutusta. Tutkintoon johtava kolmivuoti-
nen koulutus annetaan erityisissä Berufsfachschule für Beschäftigungs- und Arbeitsthera-
peuten -oppilaitoksissa. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava
koulutus tai pääkoulu (Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen ammatillinen koulutus.
(Beruf Aktuell 1997/98, 349–350) Tutkinto sisältyy direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks.
liite 1). Toisen kuntoutukseen valmentavan tutkinnon Motopäd(e)/in (liikuntaterapeutti) -
tutkinnon suorittaneet kuntouttavat sellaisia, joiden toimintakyky on alentunut. Kuntoutus
voi kohdistua fyysiseen liikkuvuuteen tai puhe- ja kirjoitusvaikeuksiin. Koulutusta anne-
taan vain kahdessa osavaltiossa, Thüringenissa ja Nordrhein-Westfalenissa. Tutkintoon
johtava koulutus kestää kolme vuotta ja pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule).
(Beruf Aktuell 1997/98, 350)

Saksassa on olemassa myös vaihtoehtolääketieteen hoitojen antamiseen pätevöittävä
tutkinto. Tämän Heilpraktiker/in-tutkinnon suorittaneet antavat erilaisia perinnäiselle kou-
lulääketieteelle vaihtoehtoisia hoitoja, kuten akupunktiota, iiristerapiaa ja homeopaattista
hoitoa. Työskentely tapahtuu yksityissektorilla, ja siihen tarvitaan erityinen lupa, josta on
säädetty lailla (Heilpraktikergesetz). Koulutusta ei kuitenkaan ole säännelty. 1–3 vuotta
kestävää koulutusta antavat yksityiset oppilaitokset (Heilpraktikerschule). (Beruf Aktuell
1997/98, 348–349)

Logopäd(e)/in (logopedi)-tutkinnon suorittaneet hoitavat puhe- ja äänihäiriöisiä. Kol-
mivuotista koulutusta annetaan valtion hyväksymissä Logopäde-kouluissa. Pääsyvaatimuk-
sena on reaalikoulu (Realschule) tai pääkoulu (Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen am-
matillinen koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 351) Tutkinto sisältyy direktiivin 92/51/ETY
liitteeseen C (ks. liite 1). Yhdessä osavaltiossa, Ala-Saksissa, on oma Sprachtherapeut/in
(puheterapeutti) -tutkinto. Kolmivuotisen koulutuksen suorittaneet hoitavat puhe- ja ääni-
häiriöisiä lapsia (Beruf Aktuell 1997/98, 351).

Musiikin ja hoitoalan ammattitaito yhdistyy Diplom-Musiktherapeut/in (diplomi-
musiikkiterapeutti) -tutkinnossa. Tutkinnon suorittaneet antavat musiikkiterapiaa. He toi-
mivat terapiaryhmän jäseninä erilaisissa kuntoutusta antavissa laitoksissa. Nelivuotinen
koulutus tapahtuu Fachhochschule-oppilaitoksissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 352) Taidete-
rapiaa antavat Diplom-Kunsttherapeut/in -tutkinnon (diplomitaideterapeutti) suorittaneet.
He voivat toimia itsenäisesti tai avustaen lääkäriä. Myös tämä koulutus annetaan Fach-
hochschule-oppilaitoksissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 353)

Vammaisten apuvälineiden valmistajiksi pätevöittäviä tutkintoja ovat Orthopädieschuh-
macher/in (erikoisjalkineiden valmistaja) (ks. myös 15.2.1), Orthopädiemechaniker/in
(apuneuvoteknikko) ja Bandagist/in (kirurgisten tukien valmistaja) sekä Hörgeräteakusti-
ker/in (kuulolaitteiden valmistaja). Näihin tutkintoihin johtava koulutus annetaan oppiso-
pimuskoulutuksena. Ammatit luetaan kuuluviksi käsityöammatteihin. Koulutuspituus on
3–3,5 vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 133–134) Kaikki neljä tutkintoa sisältyvät direktii-
vin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Myös optikon työ kuuluu terveydenhuoltoon. Augenoptiker/in (optikko)-tutkinto suo-
ritetaan kolmivuotisena oppisopimuskoulutuksena. Zahntechniker/in (hammasteknikko)-
tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Opinnot kestävät 3,5 vuotta. Molemmat
tutkinnot sisältyvät direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Diätassistent/in-tutkinnon suorittaneet suunnittelevat sairaaloissa ja muissa hoitolaitok-
sissa erityisruokavalioita sekä ohjaavat tällaisten ruokien valmistamista dieettikeittiöissä.
Kolmivuotinen koulutus annetaan valtion hyväksymissä kouluissa, Schulen für Diätassis-
tenten. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus tai pää-
koulu (Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen ammattikoulutus. (Beruf Aktuell 1997/98,
353) Baden-Württembergissä  on oma Assistent/in in der Ernährungsberatung (ravitsemis-
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neuvonnan avustaja) -tutkinto, jonka suorittaneet ohjaavat ja neuvovat ravitsemusta koske-
vissa asioissa. He voivat myös työskennellä erilaisissa hoitolaitoksissa tai elintarviketarkas-
tukseen tai ruuanvalmistukseen liittyvissä tehtävissä. Kaksivuotiseen koulutukseen pääsy-
vaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava  koulutus tai pääkoulu (Haupt-
schule) ja vähintään kaksivuotinen ammatillinen koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 353–
354)

Kauneudenhoitoalan tutkinnot on kuvattu terveydenhoidon tutkintojen yhteydessä.
Kosmetiker/in (kosmetologi) -tutkinnon suorittaneet tekevät alaan kuuluvia hoitoja. He
voivat työskennellä myös myyntityössä tai neuvonnassa. Koulutusta annetaan erityyppisis-
sä oppilaitoksissa, myös yksityisissä kosmetologikouluissa, joiden pääsyvaatimukset ja
koulutuksen kesto vaihtelevat. Koulutuksen yhtenäisyys varmistetaan valtakunnallisten
päättökokeiden avulla, joihin voi mennä joko kaksivuotisen, mutta joissakin tapauksissa
myös yksivuotisen koulutuksen jälkeen. Nordrhein-Westfalenissa kolmivuotista koulutusta
annetaan Höhere Berufsfachschule -oppilaitoksissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 354) Kaksi-
vuotista Medizinische/r Fuβpfleger/in (lääketieteellinen jalkojenhoitaja) -tutkintoon johta-
vaa koulutusta järjestetään vain Baijerissa ja Ala-Saksissa. Pääsyvaatimuksena on reaali-
koulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus tai pääkoulu (Hauptschule) ja vähintään kak-
sivuotinen ammatillinen koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 355)

Hiustenkäsittelyn ammattiin, Friseur/in-tutkintoon, opiskellaan kolmivuotisella oppiso-
pimuskoulutuksella. Koulutuksessa harjaannutaan sekä parturin että kampaajan töihin. (Be-
ruf Aktuell 1997/98, 161)

15.6.2. Suomen tutkinnot

Suomessa terveydenhuoltoalan ammatteihin johtavaa koulutusta on annettu terveyden-
huolto-oppilaitoksissa. Ne ovat järjestäneet sekä terveydenhuollon avustaviin tehtäviin
johtavan toisen asteen koulutuksen että opistoasteen koulutuksen. Nykyisin toisen asteen
koulutus annetaan siinä oppilaitoksessa, johon koulutuksen järjestäjä, tavallisesti kunta, on
sen halunnut sijoittaa. Opistoasteen koulutus on jo pääosin muuttunut ammattikorkeakou-
luopinnoiksi.

Terveydenhuollon toisen asteen koulutuksessa tapahtui 1990-luvulla suuri rakenne-
muutos. Aikaisemmat yhdeksän terveydenhuollon ja sosiaalialan tutkintoa, perushoitaja,
hammashoitaja, lastenhoitaja, jalkojenhoitaja, kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja,
päivähoitaja, mielenterveyshoitaja ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja yhdistettiin
vuonna 1993 yhdeksi kaksi- ja puolivuotiseksi lähihoitajan tutkinnoksi. Lähihoitajatutkin-
nosta tuli laaja-alainen perustutkinto, joka antaa pätevyyden lähes kaikkiin sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa oleviin koulutasoisiin tehtäviin. Kyseessä on uudenlainen moniammatilli-
suuteen ja joustavuuteen tähtäävä koulutus. (Kivekäs 1999, 227) Tämän rakennemuutok-
sen katsottiin vastaavan työelämän muutoksia, koska laaja-alaisen tutkinnon suorittanut voi
auttaa entistä monipuolisemmin etenkin sellaisia avohuollon asiakkaita, jotka tarvitsevat
monenlaista sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvaa hoitoa ja huolenpitoa.

Suomen nykyisessä tutkintorakenteessa on terveydenhuollossa laaja-alaisen lähihoita-
jan tutkinnon lisäksi vain kaksi muuta toisen asteen ammatillista perustutkintoa, hammas-
laborantin kaksivuotinen tutkinto ja lääketyöntekijän tutkinto, jonka voi suorittaa vain
näyttötutkintona.

Hierojakoulutus oli pitkään lyhyiden kurssien varassa. Vasta vuonna 1992 hierojakou-
lutukseen tuli valtakunnallinen opetussuunnitelma. Sen mukaan koulutus oli vuoden (40
viikon) mittainen. Näyttötutkintojärjestelmään hierojakoulutus tuli vuonna 1995, jolloin
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vahvistettiin hierojan ammattitutkinnon perusteet. Vuonna 1999 tutkintorakenteeseen hy-
väksyttiin hierojan erikoisammattitutkinto. Hierojan tutkinto on Suomessa aikuistutkinto.
Näyttötutkintojärjestelmä antaa myös yksityisissä koulujärjestelmän ulkopuolisissa oppi-
laitoksissa opiskelleille mahdollisuuden osoittaa oppimansa näyttökokeissa. Terveyden-
huollon oikeusturvakeskus ottaa ammattihenkilöistä pitämäänsä rekisteriin nykyisin vain
ammattitutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneiden määrää on lisännyt se, että re-
kisteröidyt ammatinharjoittajat on vapautettu arvonlisäverosta.

Vuonna 1999 tutkintorakenteeseen on hyväksytty sairaankuljettajan erikoisammattitut-
kinto ja puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto. (OPM 10/011/99)

Sairaanhoitajakoulutusta annetaan toistaiseksi vielä kahdella tasolla. Syksyllä 1998
aloittivat viimeiset opistotasoista sairaanhoitajan tutkintoa suorittavat opiskelijat. Vuonna
1999 pääosa opiskelijoista opiskelee jo ammattikorkeakoulussa, jossa tutkintonimike on
sairaanhoitaja (AMK). Opintojen pituus on sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa
3,5 vuotta (140 opintoviikkoa).

Suomen tutkintorakenteessa on erillinen terveydenhoitajan tutkinto, johon sisältyvät
EU-direktiivin edellyttämät yleissairaanhoidon opinnot. Terveydenhoitajat työskentelevät
perusterveydenhuollossa tehtävänään erityisesti väestön terveyden tukeminen ja edistämi-
nen sekä sairauksien ehkäisy. Hoitotyön opistotutkinto, terveydenhoitaja, on muuttumassa
ammattikorkeakoulututkinnoksi, jonka nimike on terveydenhoitaja (AMK). (OPH 1998b, 365)

Suomessa myös kätilöillä on yleissairaanhoitajan pätevyys. Kätilökoulutus on siirtynyt
jo kokonaan ammattikorkeakouluihin. Tutkintoon johtavat opinnot kestävät 4,5 vuotta (180
opintoviikkoa).

Kuntoutustehtäviin valmistavia tutkintoja on kolme: kuntoutusalan opistotutkinto, fy-
sioterapeutti, joka korvataan tutkinnolla fysioterapeutti (AMK), kuntoutusalan opistotutkinto,
toimintaterapeutti, jonka tilalle tulee toimintaterapeutti (AMK) sekä kuntoutusalan opisto-
tutkinto, jalkaterapeutti, jonka tilalle tulee jalkaterapeutti (AMK). Muita terveydenhuollon
ammattikorkeakoulututkintoja ovat bioanalyytikko (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK).

Opistoasteisen hammashuoltajan tutkinnon tilalle on tullut suuhygienisti (AMK) -nimi-
nen ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittanut tekee työtään sekä itsenäisesti että
suun terveydenhuollon työryhmässä yhteistyössä hammaslääkäreiden, hammashoitajien ja
hammasteknisen henkilöstön kanssa. Keskeisiä tehtäviä ovat neuvonta ja terveyskasvatus.

Aikaisempi opistoasteinen optikon tutkinto on korvattu optometristi (AMK) -tutkinnolla.
Suun terveydenhuollon opistotutkinnon, hammasteknikon, tilalle on tullut hammasteknik-
ko (AMK). Myös apuneuvoteknikon tutkinto on siirtynyt ammattikorkeakoulututkinnoksi.
Apuneuvoteknikot tuottavat yhdessä kuntoutusryhmän kanssa vammaisille ja toimintara-
joitteisille ihmisille henkilökohtaiseen käyttöön tarvittavia yksilöllisiä apuvälineitä.

Kosmetologikoulutus kestää kolme vuotta. Kosmetologit tekevät ihonhoitoja, ehostuksia
ja hierontaa. He myös neuvovat ja ohjaavat asiakkaita ja voivat toimia myyntityössä. Yksi-
tyisissä kosmetologikouluissa opiskelleet voivat hankkia virallisen tutkinnon suorittamalla
näyttötutkintona järjestettävän kosmetologin tutkinnon. Kosmetologialalla on ollut opisto-
tutkintona erikoiskosmetologin tutkinto. Tätä vastaava koulutus on siirtynyt ammattikor-
keakouluun, jossa on 140 opintoviikon laajuinen kauneudenhoitoalan ammattikorkeakou-
lututkinto. Tämä tutkinto on kosmetologiopettajalta vaadittava ammatillinen pohjakoulu-
tus. Parturi-kampaajan koulutus on samoin kolmivuotinen, ja opistotutkintona olleen eri-
koisparturi-kampaajan tutkinnon korvaa kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto.
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15.6.3. Vertailu

Terveydenhuollon avustaviin tehtäviin johtava koulutus annetaan Suomessa laaja-alaisena
lähihoitajan koulutuksena. Se kattaa pääosin samoja tehtäviä, joihin Saksassa valmentavat
Krankenpflegehelfer/in ja Rettungsassistent/in -tutkinnot ja muutamat sosiaalialaan kuulu-
vat, esimerkiksi vanhustenhoitoon valmentavat tutkinnot. Suomalaisessa tutkinnossa on
tutkinnon sisällä erikoistumismahdollisuuksia, jotka valmentavat melko pitkälle samanlai-
siin tehtäviin kuin saksalaiset erilliset tutkinnot. Suomen uuden sairaankuljettajan erikois-
ammattitutkinnon suorittajilta vaaditaan perustaidot ylittävää sairaankuljetuksen erikois-
osaamista.

Sekä Suomen että Saksan sairaanhoitajatutkinnot sisältävät EU:n sairaanhoitajadirektii-
vien edellyttämät yleissairaanhoitajan opinnot, ja sairaanhoitajakoulutus pysyy sen vuoksi
perustaltaan yhdenmukaisena. Sairaanhoitajakoulutus on molemmissa maissa siirtymässä
ammattikorkeakoulutasolle.

Saksan erityisissä kätilökouluissa annettava kätilökoulutus valmentaa vain kätilön teh-
täviin. Suomalainen kätilön tutkinto sisältää myös yleissairaanhoidon opinnot, ja koulutus
on siirtynyt ammattikorkeakoulutasolle. Molempien maiden tutkinnot täyttävät kuitenkin
kätilökoulutusta koskevien direktiivien vaatimukset.

Vaikka suomalainen terveydenhoitajan tutkinto sisältää yleissairaanhoidon opinnot, ei
terveydenhoitajia Suomessa rekisteröidä sairaanhoitajiksi. Suomen terveydenhoitajan am-
mattia vastaavaa ammattia ei ole Saksassa. Myöskään saksalaiselle lastensairaanhoitoon
erikoistuneelle sairaanhoitajatutkinnolle ei ole suoranaista vastinetta Suomessa. Vaikka
Suomessa opistoasteella sairaanhoitajat ovat voineet erikoistua lastensairaanhoitoon, on
heillä samalla yleissairaanhoitajan pätevyys.

Suomessa sairaanhoitajan koulutuksen saaneet hoitavat yleensä sellaisia tehtäviä, joita
varten Saksassa on omia tutkintoja, kuten leikkauksissa avustaminen ja erikoislääkäreiden
kuten silmälääkärin avustaminen. Hammashoitoon Suomessa on taas oma tutkinto, suuhy-
gienisti (AMK), jonka suorittanut voi työskennellä myös itsenäisesti.

Molempien maiden fysioterapeutit ovat fysioterapeuttisen kuntoutuksen asiantuntijoita,
mutta tutkintoon johtava koulutus tapahtuu eri tason oppilaitoksissa. Suomen ammattikor-
keakouluissa annettava koulutus on teoreettisesti vaativampaa, kun taas saksalaiseen toisen
asteen (Sekundarbereich II) oppilaitoksessa annettavaan koulutukseen sisältyy enemmän käy-
tännön harjaantumista.

Optikon ja hammasteknikon tehtäviin johtava koulutus on Suomessa siirtynyt ammatti-
korkeakouluun, mutta Saksassa sitä annetaan toisen asteen oppilaitoksissa. Saksalaiset tut-
kinnot on tästä huolimatta kuitenkin mahdollista tunnustaa ammatillisesti, koska ne on
mainittu direktiivin 92/51/ETY liitteessä C. (ks. liite 1)

Saksassa vaihtoehtolääketieteen tutkinnot on virallistettu. Suomessa vaihtoehtoisten
hoitojen antajia koulutetaan vain erilaisilla kursseilla, joita julkinen valta ei erikseen valvo.

Saksassa koulutetaan puhe- ja äänihäiriöiden korjaajia sekä taideterapeutteja toisen as-
teen ammatillisessa koulutuksessa (Sekundarbereich II). Suomessa vastaava koulutus on
yliopistoissa.

Vammaisten apuvälineitä valmistaville on Saksassa apuvälineteknikon tutkinnon lisäksi
myös eri välineisiin, kuten erikoisjalkineisiin, kirurgisten tukien valmistukseen ja kuulo-
laitteiden valmistukseen erikoistuneita tutkintoja. Tutkintoihin opiskellaan oppisopimuk-
sella. Suomessa lähinnä vastaavaa koulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa apuväline-
teknikon (AMK) tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Saksan Diätassistent/in-tutkinnon suorittaneet suunnittelevat erikoisruokavalioita ja oh-
jaavat niiden valmistusta. Suomessa hotelli-, ravintola- ja suurtalousalaan kuuluvan dieetti-
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kokin erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia erikoisruokavalioiden asiantun-
tijoina, mutta ennen kaikkea he osaavat valmistaa erikoisruokavalioihin kuuluvat ruuat.
Suomessa ravitsemusneuvontaa antavat koulutetaan yliopistoissa.

Suomessa parturi-kampaajien koulutus annetaan pääasiassa kouluopetuksena. Saksassa
koulutus on oppisopimuskoulutusta. Saksassa ei Suomen tavoin anneta kauneudenhoito-
alan koulutusta ammattikorkeakoulutasolla.

15.7. Sosiaalialan tutkinnot

Sosiaalialan ammatit on seuraavassa esitelty saksalaisen jaottelun mukaisesti. Saksassa so-
siaalialan työhön katsotaan kuuluvan perheen ulkopuolisia kasvattajantehtäviä, perhe- ja
nuorisotyötä, aikuiskoulutukseen liittyviä tehtäviä, työnvälitykseen ja ammatinvalinnan
ohjaukseen kuuluvaa neuvontaa, vammaisryhmien kanssa työskentelyä sekä vanhustyötä.
Työnantajana voi olla valtio, jokin järjestö tai kirkko (Beruf Aktuell 1997/98, 357). Suo-
men sosiaalialan ammattitehtävät ovat pitkälle samanlaisia. Työvoimaneuvojien ja amma-
tinvalinnanohjaajien työtä ei meillä kuitenkaan yleensä lueta sosiaalialaan.

15.7.1. Saksan tutkinnot

Sozialbetreuer/in (sosiaalihuoltaja) ja Sozialhelfer/in (sosiaaliavustaja) -tutkintoja suoritta-
neet auttavat vanhuksia, perheitä tai vammaisia päivittäisissä toimissa. Pääsyvaatimuksena
kaksivuotiseen koulutukseen on pääkoulu (Hauptschule). Sozialbetreuer/in-koulutusta anne-
taan vain Baijerissa ja Thüringenissä ja Sozialhelfer/in-koulutusta Nordrhein-Westfalenissa
(Beruf Aktuell 1997/98, 367). Samantyyppisiin tehtäviin valmentaa Fachkraft für Haus-
wirtschaft und Sozialpflege (kotitalouden ja sosiaalihuollon ammattityöntekijä) -tutkinto,
johon johtavaa kolmivuotista koulutusta annetaan vain Schleswig-Holsteinissa (Beruf Ak-
tuell 1997/98, 367). Sozialassistent/in (sosiaaliavustaja) -tutkinnon suorittaneet työskentelevät
sekä yksityissektorilla että kuntien ja kirkon palveluksessa. He huolehtivat asiakkaidensa
jokapäiväisen elämän järjestelyistä, kuten ruuanlaitosta, puhtaanapidosta ja terveyden-
huollosta. Tähän tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan vain Baden-Württembergissä,
Hessenissä, Ala-Saksissa ja Thüringenissä. Pääsyvaatimukset vaihtelevat, ja koulutuksen
kesto on 1–2 vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 363)

Kinderpfleger/in (lastenhoitaja) -tutkinnon suorittaneet työskentelevät pienten lasten
hoitajina lastentarhoissa ja lastensairaaloissa yhteistyössä sosiaalikasvattajien tai lastensai-
raanhoidon tutkinnon suorittaneiden kanssa. Koulutuspituus on osavaltioittain vaihdellen
2–3 vuotta. Pääsyvaatimuksena on useimmiten pääkoulu (Hauptschule). (Beruf Aktuell
1997/98, 363)

Altenpflegehelfer/in (vanhustenhoidon avustaja) -tutkinnon suorittaneet avustavat van-
hustenhoitajia kaikenlaisissa vanhustenhoidon tehtävissä. Pääsyvaatimukset ja koulutuksen
kesto vaihtelevat osavaltioittain (Beruf Aktuell 1997/98, 365). Altenpfleger/in (vanhusten
hoitaja) -tutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaissa vanhustenhoidon työpaikoissa ku-
ten vanhainkodeissa ja sairaaloissa. He vastaavat vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta.
Tutkintoon johtava koulutus vaihtelee osavaltioittain. Koulutuksen kesto on 2–3 vuotta.
Pääsyvaatimukset ovat yleensä pääkoulu (Hauptschule) ja vähintään kaksivuotinen amma-
tillinen koulutus tai kolmivuotinen alan työkokemus tai kotitalousalan ammatillinen tut-
kinto. (Beruf Aktuell 1997/98, 364)
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Heilerziehungshelfer/in / Heilerziehungspflegehelfer/in (terveyskasvatuksen avustaja) -
tutkinnon suorittaneet avustavat vammaishoidon tehtävissä. Pääsyvaatimuksena koulutuk-
seen on yleensä pääkoulu (Hauptschule) ja 1–3-vuotinen alan käytännön kokemus. Koulutus
kestää kokopäiväopiskeluna vuoden. Sen jälkeen voi halutessaan jatkaa Heilerzieher/in-
koulutukseen (terveyskasvattaja). (Beruf Aktuell 1997/98, 366) Heilerzieher/in / Heiler-
ziehungspfleger/in -tutkinnon (terveyskasvattaja) suorittaneet työskentelevät avustajina
vaativammissa vammaishoidon tehtävissä. Koulutus vaihtelee osavaltioittain. Pääsyvaati-
muksena on tavallisesti reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus ja vähintään
kuuden tai 12 kuukauden esiharjoittelu tai pääkoulun (Hauptschule) pohjalta vähintään
kaksivuotinen ammatillinen koulutus. Koulutuksen kesto on 2–3 vuotta. (Beruf Aktuell
1997/98, 366)

Edellisiä vaativampi on Erzieher/in (kasvattaja) -tutkinto. Sen suorittaneet sekä hoitavat
alle kouluikäisten lasten kasvatusta että tekevät nuorisotyötä. He työskentelevät lastentar-
hoissa, lastenkodeissa, nuorisokodeissa, vammaisten lasten hoitajina ja sosiaalikasvattaji-
na. Tutkintoon johtava koulutus kestää yleensä kolme vuotta. Siitä kaksi vuotta opiskellaan
koulussa ja kolmas vuosi on  työharjoittelua. Pääsyvaatimukset  vaihtelevat osavaltioittain.
Yleisimmin vaaditaan reaalikoulun (Realschule) tai sitä vastaavan koulutuksen lisäksi yksi-
tai kaksivuotista esiharjoittelua tai aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai kolmivuotista
alan työkokemusta. (Beruf Aktuell 1997/98, 361–362) Tutkinto sisältyy direktiivin 92/51/
ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Arbeitserzieher/in (työkasvattaja) -tutkintoon johtavaa kaksivuotista koulutusta anne-
taan vain Baden-Württembergissä. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa kun-
toutukseen liittyvissä tehtävissä. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä
vastaava tutkinto sekä vähintään kaksivuotinen ammatillinen koulutus. Pääkoulun (Haupt-
schule) pohjalta vaaditaan vähintään kaksivuotinen ammattikoulutus sekä kahden vuoden
työkokemus. (Beruf Aktuell 1997/98, 365)

Fachhochschule-tutkintoja ovat Diplom-Sozialarbeiter/in (diplomisosiaalityöntekijä) ja
Diplom-Sozialpädagog(e)/in -tutkinnot (diplomisosiaalipedagogi). Näitä tutkintoja suoritta-
neiden tehtäväkenttä kattaa laajasti kaikenlaisen asiakkaiden kanssa tehtävän sosiaalialan
työn. Lisäkoulutuksen jälkeen kyseisiä tutkintoja suorittaneet voivat työskennellä myös
diakonin tehtävissä. Koulutus tapahtuu Fachhochschule- tai Berufsakademie-oppilaitoksissa ja
kestää 3–4 vuotta. Kolmivuotista koulutusta seuraa vuoden harjoittelujakso. (Beruf Aktuell
1997/98, 358)

Heilpädagog(e)/in-tutkinnon (hoitopedagogi) suorittaneet ohjaavat lapsia ja nuoria,
joilla on oppimisvaikeuksia. Tutkinto voidaan suorittaa Fachhochschule-oppilaitoksessa,
jossa opiskelu kestää 3–4 vuotta. Se voi myös olla aikaisemman kasvatusalan tutkinnon
(Erzieher/in, Sozialpädagog(e)/in tai Heilerziehungspfleger/in) jälkeistä lisäkoulutusta (Be-
ruf Aktuell 1997/98, 364). Tutkinto sisältyy direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1).

Ammatinvalinnan ohjaukseen ja työvoimaneuvontaan on omat tutkintonsa. Berufs-
berater/in-tutkinnon (ammatinvalinnanohjaaja) suorittaneet työskentelevät ammatinvalin-
nanohjaajina pääasiassa työvoimatoimistoissa. Tutkintoon johtava koulutus kestää kolme
vuotta. Teoreettinen osuus opiskellaan julkishallinnon koulutusta antavissa Fachhochschule-
oppilaitoksissa ja käytännön harjoittelu työvoimatoimistoissa. (Beruf Aktuell 97/98, 358–
359) Arbeitsberater/in-tutkinnon (työvoimaneuvoja) suorittaneet työskentelevät myös työ-
voimatoimistoissa. He antavat aikuisille asiakkaille neuvontaa kaikissa työllistymiseen ja
aikuiskoulutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä avustavat myös yrityksiä henkilöstöpoli-
tiikkaan ja soveltuvan työvoiman saantiin liittyvissä kysymyksissä. Koulutus on järjestetty
samoin kuin Berufsberater/in-tutkinnossa. (Beruf Aktuell 1997/98, 359–360)
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Kirkon sosiaalityöhön valmentavassa koulutuksessa on samat tutkinnot vaihtoehtoisesti
sekä katolisille että evankelisluterilaisille. Diplom-Religionspädagog(e)/in (evangelisch
und katholisch) (diplomi-uskontopedagogi, evankelinen ja katolinen) -tutkinnon suoritta-
neet antavat uskonnonopetusta sekä tekevät yhdyskuntatyötä kirkollisissa yhteisöissä ja
myös kouluissa. Fachhochschule-oppilaitoksissa tapahtuva koulutus kestää 3–4 vuotta.
(Beruf Aktuell 1997/98, 360) Katholische/r Gemeindereferent/in, Kirchliche/r Mitarbei-
ter/in im gemeindebezogenen Dienst (evangelisch) (katolinen seurakuntatyöntekijä, evan-
kelinen kirkollinen seurakuntatyöntekijä) -tutkinnon suorittaneet osallistuvat jumalanpalve-
luksien järjestämisessä ja seurakuntien toiminnassa tarvittaviin erilaisiin tehtäviin, kuten dia-
koniatyöhön ja muuhun sosiaalisluonteiseen ihmisten kanssa tehtävään työhön. Koulutusta
annetaan reaalikoulun (Realschule) pohjalta Fachschule- ja Fachakademie-oppilaitoksissa,
uskonnollisissa seminaareissa sekä myös nelivuotisena koulutuksena Fachhochschule-
oppilaitoksissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 360–361)

Evangelische/r Diakon/in, Katholischer Diakon (evankelinen diakoni, katolinen diako-
ni) -tutkinnon opiskeluun on pääsyvaatimuksena jokin aikaisempi sosiaalialan tai tervey-
denhuollon tutkinto. Koulutuksessa opetetaan kirkollis-teologisia sisältöjä, jotka valmenta-
vat diakonin tehtäviin. (Beruf Aktuell 1997/98, 361)

15.7.2. Suomen tutkinnot

Sosiaalialan ammatillinen koulutus kehitettiin Suomessa omaksi kokonaisuudekseen kes-
kiasteen koulunuudistuksen yhteydessä. Sosiaalialan peruslinja aloitti peruslinjoista vii-
meisenä, vuonna 1988. Siihen muodostettiin kokonaan uusia tutkintoja, joille laadittiin uu-
det opetussuunnitelmat. (Lampinen 1998, 83) Kouluasteella eri asiakasryhmiä varten oli eri
tutkinnot. Päivittäisestä elämästä selviytymisessä avustivat perheissä kodinhoitajat, päivä-
kodeissa päivähoitajat ja vammaisten hoitolaitoksissa kehitysvammaistenhoitajat. Vanhus-
tenhoitoon ei ollut omaa tutkintoa, vaan vanhustyön taidot sisällytettiin kodinhoitajan tut-
kintoon. Sosiaalialan kouluasteen tutkintoihin johtava opiskelu kesti peruskoulupohjalta
yleensä 2,5 vuotta (Saarinen 1996, 22–27). Nykyisessä tutkintorakenteessa lähihoitajan
tutkinto pätevöittää kaikkiin edellä kuvattuihin tehtäviin.

Opistoasteisia sosiaalialan tutkintoja olivat sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, kehitys-
vammaisten ohjaaja ja diakoni. Näistä kolme ensimmäistä yhdistettiin vuonna 1996 sosiaa-
lialan opistotutkinnoksi. Sosiaalialan toisen asteen jälkeinen koulutus on vuonna 1999 jo
siirtynyt kokonaan ammattikorkeakouluun, jossa uudeksi tutkintonimikkeeksi on 1999
vahvistettu sosionomi (AMK).

Suomessa evankelisluterilainen kirkko on kouluttanut itse kursseilla työntekijöitä kir-
kon käytännön tehtäviin. Suntion ammattitutkinto hyväksyttiin tutkintorakenteeseen vuon-
na 1999 (OPM 10/011/99). Diakonin koulutus valmentaa toimimaan evankelisluterilaisten
seurakuntien sekä sairaaloiden, terveyskeskusten ja erilaisten hoitolaitosten hoitotyön ja
diakonian asiantuntijoina. Tutkintoon sisältyy myös sosiaalialan koulutus. (Saarinen 1996,
60) Diakonin opistoasteinen koulutus on siirtymässä ammattikorkeakouluihin.

Lastenohjaajan perustutkinto on 2,5-vuotinen toisen asteen tutkinto, joka valmentaa
evankelisluterilaisen kirkon lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön. Seurakuntien lapsityössä las-
tenohjaajalta odotetaan kristillisen kasvatuksen antamista lapsille.
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15.7.3. Vertailu

Saksassa sosiaalialalla on enemmän eri asiakasryhmien mukaan eriytyneitä tutkintoja kuin
Suomessa. Siellä erikoistutaan hoitamaan joko lapsia, vanhuksia tai vammaisia ja avusta-
maan heitä päivittäisen elämän ja kodinhoidon järjestelyissä. Saksalaisia kohderyhmittäin
eriytyneitä tutkintoja vastaa toisen asteen koulutuksessa Suomessa sosiaali- ja terveysalalle
sijoitettu laaja-alainen lähihoitajan tutkinto. Suomen tutkintorakenteessa nuoriso- ja vapaa-
ajan ohjauksen perustutkinto on kaksivuotinen toisen asteen tutkinto, jota ei ole sijoitettu
sosiaalialalle, vaan vapaa-ajan toimintoihin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät lasten,
nuorten ja aikuisten vapaa-ajan toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja neuvonnan tehtävissä.

Saksalaista Erzieher/in-tutkintoa on sisällöltään vastannut lähinnä sosiaalialan opisto-
tutkinto. Sekä saksalaiseen että suomalaiseen tutkintoon on sisältynyt vaihtoehtoisina opin-
toina taide- ja ilmaisupainotteinen työ, lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, vanhustyö, vammais-
työ, sosiokulttuurinen työ, mielenterveys- ja päihdetyö. Koska Erzieher/in-tutkinto sisältyy
direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C (ks. liite 1), se on myös käytännössä mahdollista tun-
nustaa Suomessa vastaamaan opistotutkintoa.

Suomalaista sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa vastaa Saksassa kaksi Fach-
hochschule-tutkintoa, Diplom-Sozialarbeiter/in ja Diplom-Sozialpädagog(e)/in. Suomalai-
sessa tutkinnossa vastaava erikoistuminen on tutkinnon sisällä.

Saksassa työvoimaneuvojina ja ammatinvalinnanohjaajina toimiville on tarjolla omia
tutkintoja. Suomessa näihin tehtäviin ei ole järjestetty omaa koulutusta. Työvoimatoimis-
toissa työskentelevien työvoimaneuvojien kelpoisuusvaatimukset ovat hyvin yleiset ja
työntekijöillä on hyvin erilaisia pohjakoulutuksia. Työryhmä, jossa on ollut mukana työ-
hallinnon edustajia, on tehnyt Opetushallitukselle esityksen uudesta ohjauksen ja neuvon-
nan erikoisammattitutkinnosta. Esityksen käsittely oli vuonna 1999 vielä kesken.

Saksassa yleiseen koulujärjestelmään kuuluvat myös sekä katolisen että evankelisen
kirkon eritasoisiin tehtäviin pätevöittävät tutkinnot. Suomessa kirkon tehtäviin tähtääviä
yliopistotutkintoa alempia tutkintoja ovat toistaiseksi vain suntion erikoisammattitutkinto,
diakonin tutkinto ja lastenohjaajan tutkinto.

15.8. Kotitalousalan tutkinnot

Sekä Saksassa että Suomessa kotitalousalan ammatteihin koulutuksen saaneet hoitavat
työpaikkaruokailua sekä työskentelevät lastenkodeissa, nuorisokodeissa ja vanhainkodeis-
sa, sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä jossakin määrin myös kodeissa ja maatiloilla.
Suomalaisessa tutkintorakenteessa on kotitalousalaan yhdistetty myös puhdistuspalvelut,
kuten pesulatyö ja siivous. Seuraavassa on pohjana käytetty Saksan jaottelua.

15.8.1. Saksan tutkinnot

Saksassa kodinhoidon käytännön tehtäviin valmistavia tutkintoja on kolme. Familienpfle-
ger/in / Haus- und Familienpfleger/in (kodinhoitaja) -tutkinnon suorittaneet voivat tulla
hoitamaan kotia esimerkiksi perheenemännän sairastuttua. Pääsyvaatimuksena koulutuk-
seen on pääkoulu (Hauptschule) ja kotitaloustöiden tuntemus, mahdollisesti myös aikai-
sempi ammatillinen tutkinto. 1–2-vuotinen koulutus tapahtuu ammattiopistoissa (Fachschule)
(Beruf Aktuell 1997/98, 373). Hauswirtschaftshelfer/in (kotitalousavustaja) -koulutusta on
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vain Baijerissa. Tämän kaksivuotisen tutkinnon suorittaneet tekevät erilaisia käytännön
kotitaloustöitä. Yhden lisävuoden jälkeen voi suorittaa Hauswirtschafter/in (kotitalouden-
hoitaja) -tutkinnon. Pääsyvaatimuksena on pääkoulu (Hauptschule). (Beruf Aktuell 1997/
98, 372) Dorfhelfer/in (kyläavustaja) -tutkinnon suorittaneet työskentelevät kuntien ja hy-
väntekeväisyysjärjestöjen ja muiden vastaavien yhteisöjen palveluksessa. He hoitavat lap-
sia ja taloutta ja pystyvät työskentelemään kodinhoitajina monenlaisissa ympäristöissä.
Tutkintoon johtava koulutus tapahtuu ammattiopistossa (Fachschule). Se kestää 1–2 vuot-
ta, joista toinen vuosi on osittain työharjoittelua. Pääsyvaatimuksena on pääkoulu (Haupt-
schule) ja aikaisempi ammatillinen koulutus, joka on eri osavaltioissa määritelty eri tavoin.
(Beruf Aktuell 1997/98, 372)

Staatlich geprüfte/r städtische/r Hauswirtschaftsleiter/in (valtion hyväksymä kotitalous-
ohjaaja), staatlich geprüfte/r hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in (valtion hyväksymä ko-
titalousyrityksen ohjaaja) ja staatlich geprüfte/r Wirtschaftsleiter/in (städtische Hauswirt-
schaft) (valtion hyväksymä taloudenhoidon ohjaaja, kaupunkien kotitaloudet) -tutkintoja
suorittaneet työskentelevät kotitalousalan yrityksissä, jotka toimivat erilaisten laitosten,
esimerkiksi sairaaloiden tai erilaisten laitoskotien yhteydessä. He huolehtivat mm. ruuan-
valmistuksen, hankintojen, puhtaanapidon, taloussuunnittelun ja kirjanpidon järjestämi-
sestä. Pääsyvaatimukset ovat yleensä reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus ja
soveltuva ammatillinen koulutus. Kaksivuotinen koulutus tapahtuu ammattiopistossa
(Fachschule), Baijerissa kuitenkin Fachakademiessa ja Baden-Württembergissä Berufs-
kollegessa. (Beruf Aktuell 1997/98, 370)

Staatlich geprüfte/r ländliche/r Hauswirtschaftsleiter/in (valtion hyväksymä maatalou-
den kotitalousohjaaja), staatlich geprüfte/r hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in (ländliche
Hauswirtschaft) (valtion hyväksymä kotitalousyrityksen ohjaaja, maatalousyritykset) ja
staatlich geprüfte/r Wirtschaftsleiter/in (ländliche Hauswirtschaft) (valtion hyväksymä ta-
loudenhoidon ohjaaja, maatalouden kotitaloudet) -tutkintoja suorittaneet hoitavat maatilo-
jen kotitaloustöitä. He osaavat tehdä myös maataloustöitä. Koulutukseen pääsyyn vaadi-
taan tavallisesti reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus ja Hauswirtschafter/in-
tutkinto. Koulutus kestää ammattiopistossa (Fachschule) kaksi vuotta. (Beruf Aktuell
1997/98, 370)

Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in (städtische Hauswirtschaft) (valtion hyväksymä ta-
loudenhoidon ohjaaja, kaupunkien kotitaloudet), staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in (länd-
liche Hauswirtschaft) (valtion hyväksymä taloudenhoidon ohjaaja, maaseudun kotitaloudet)
ja staatlich geprüfte/r landwirtschaftliche/r Hauswirtschafter/in (valtion hyväksymä maata-
louden kodinhoitaja) -tutkintoja suorittaneet hoitavat itsenäisesti kotitalousalan ammattitaitoa
vaativia tehtäviä sekä pienissä että suurissa laitoksissa ja myös yksityisissä kotitalouksissa.
Pääsyvaatimukset vaihtelevat. Tavallinen vaatimus on pääkoulu (Hauptschule) ja alan am-
mattikoulutus tai Berufsfachschule ja 1–2 vuoden työkokemus. Koulutuspituus on 1–1,5
vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 371)

Hauswirtschaftsassistent/in (kotitalousavustaja) -tutkinnon suorittaneet työskentelevät
itsenäisesti kotitalousalan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Tutkintoon johtava koulutus
kestää kaksi vuotta. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulu-
tus. Koulutusta järjestetään Rheinland-Pfalzissa ja Thüringenissä. Nordrhein-Westfalenissa,
Saksissa ja Thüringenissä järjestetään Kollegschule-oppilaitoksissa kaksi- ja kolmivuotista
koulutusta, joka johtaa Hauswirtschaftlich-Technische/r Assistent/in (kotitaloustekninen
avustaja) -tutkintoon. (Beruf Aktuell 1997/98, 371–372)

Assistent/in in der Systemgastronomie (järjestelmägastronomian avustaja) -tutkinnon
suorittaneet toimivat erilaisissa laitoksissa kotitalousalan ammattitehtävissä. Kaksivuotista
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koulutusta järjestetään vain Hessenissä. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai
sitä vastaava koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 373)

Kotitalousyritysten suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin valmentaa Techniker/in für Haus-
wirtschaft und Ernährung (kotitalous- ja ravitsemusteknikko) -tutkinto. (Beruf Aktuell 1997/
98, 315)

Fachhochschule-oppilaitoksissa voi suorittaa ravitsemukseen ja kotitaloustekniikkaan
suuntautuneen  Diplom-Oecotropholog(e)/in – Ingenieur/in (diplomi-ravitsemusinsinööri)
-tutkinnon. (Beruf Aktuell 1997/98, 339) Tämän tutkinnon suorittaneet ratkaisevat ravitse-
musalan teknisiä ongelmia ja antavat ravitsemusneuvontaa. He voivat työskennellä myös
opettajina Berufsschule- ja Fachschule-oppilaitoksissa.

15.8.2. Suomen tutkinnot

Suomessa kodinhoidon tehtäviin valmensi aikaisemmin kodinhoitajan tutkinto. Se yhdis-
tettiin vuonna 1993 lähihoitajan tutkintoon. Nykyisessä tutkintorakenteessa kotitalousalan
tutkinto on koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan kaksivuotinen perustutkinto. Tutkin-
nossa voi suuntautua kotitalouspalvelujen, ravitsemispalvelujen ja puhdistuspalvelujen tehtä-
viin. (OPH 1998a, 202)

Maatalousyrityksen tehtäviin, kuten maatalouslomittajaksi pätevöidytään suorittamalla
maatilatalouden perustutkinto.

Suomessa on ollut kolmivuotinen koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotut-
kinto. Se on valmentanut toimimaan esimies- ja neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suun-
nittelu- ja kehittämistehtävissä kotitalous-, kuluttaja- ja puhdistuspalveluja tuottavissa yri-
tyksissä. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava kotitalousalan koulutus on liitetty hotelli-,
ravintola- ja matkailualoihin. Ammattikorkeakouluissa on 140 opintoviikon laajuinen mat-
kailu- ja ravitsemisalan tutkinto, jonka tutkintonimike on restonomi (AMK). Sen sisällä on
kotitalouspalvelujen koulutusohjelma.

15.8.3. Vertailu

Saksassa eri osavaltioilla on paljon erilaisia kotitalousalan tutkintoja, joten tutkintojen kirjo
on koko liittovaltiossa suuri. Omia tutkintojaan on sekä maaseudun että kaupungin kotita-
louksien hoitoa varten ja kotitalousyrityksiä varten. Saksalaiseen rakenteeseen verrattuna
on Suomen toisen asteen koulutuksen tutkintorakenne, jossa on yksi toisen asteen tutkinto,
todella keskittynyt.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin valmentaa Saksassa Techniker/in für Hauswirtschaft
und Ernährung -tutkinto sekä Fachhochschule-oppilaitoksessa suoritettava Diplom-
Oecotropholog(e)/in – Ingenieur/in -tutkinto. Techniker/in-tutkintoa vastaaviin tehtäviin
valmensi Suomessa lähinnä koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto. Fach-
hochschule-tutkintoa vastaaviin tehtäviin valmentaa ammattikorkeakoulussa kotitalouspal-
velujen koulutusohjelmassa suoritettava restonomin tutkinto.
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15.9. Opetusalan tutkinnot

Opettajia koulutetaan sekä Saksassa että Suomessa pääasiassa yliopistoissa. Saksassa ope-
tusalalla on myös tutkintoja, joiden koulutus tapahtuu alemmalla tasolla. Seuraavaan ver-
tailuun on otettu mukaan molemmista maista yliopistotutkintoja alemmat opetusalan tehtä-
viin valmentavat tutkinnot.

15.9.1. Saksan tutkinnot

Saksassa yliopistotasoa alempi koulutus riittää antamaan kelpoisuuden ammattiaineiden
opettajille ja joissakin osavaltioissa myös yleissivistävän koulun käytännön aineiden opet-
tajille. Opetusalan ammatteihin johtavaan koulutukseen on muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta pääsyvaatimuksena reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus. (Beruf
Aktuell 1997/98, 375)

Fachlehrer/in an allgemeinbildenden Schulen -tutkinto (yleissivistävän koulun ammat-
tiaineenopettaja) oikeuttaa toimimaan ammattiaineiden, kuten tekstiili- ja käsityön, tekni-
sen työn, teknisen piirustuksen, kotitalouden, pikakirjoituksen ja tekstinkäsittelyn opettaja-
na yleissivistävässä koulussa ja Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer (musiikin
ammatinopettaja) -tutkinto musiikkiaineiden opettajana. Tällaisia tutkintoja voi suorittaa
vain Baijerissa, Baden-Württembergissa ja Nordrhein-Westfalenissa. Koulutusta annetaan
Pädagogische Fachseminare -oppilaitoksissa. Koulutuksen lopuksi suoritetaan toinen valtion-
tutkinto (Zweite Staatsprüfung). (Beruf Aktuell 1997/98, 376)

Lehrer/in für Fachpraxis im beruflichen Schulwesen ja Fachlehrer/in an beruflichen
Schulen (ammattikoulun ammatinopettaja) -tutkintoja suorittaneet työskentelevät ammatti-
kouluissa ammattityön opettajina. Heillä on pohjakoulutuksena kyseisen alan mestarintut-
kinto tai teknikon (Techniker/in) tutkinto. Pääsyvaatimukset ja koulutus vaihtelevat osa-
valtioittain. Yleensä vaaditaan ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi pedagogista koulu-
tusta tai ohjattua opetusharjoittelua. (Beruf Aktuell 1997/98, 376)

Förderlehrer/in (opetusavustaja) -tutkinnon suorittaneet toimivat opettajien apuna ja
avustavat oppilaita harjoitusten teossa ja opinnoissa. Kaksivuotista koulutusta annetaan
vain Baijerissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 376–377)

Sportlehrer/in im freien Beruf (urheiluohjaaja) -tutkinnon suorittaneet toimivat erilai-
sissa urheilun ohjaustehtävissä. Pääsyvaatimukset ja koulutus vaihtelevat osavaltioittain.
(Beruf Aktuell 1997/98, 377)

Gymnastiklehrer/in (voimistelunopettaja) -tutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan-
opettajina vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, vapaa-ajan keskuksissa sekä yksityissekto-
rilla. He voivat perustaa myös omia oppilaitoksia. 2–3-vuotista koulutusta annetaan yksi-
tyisissä oppilaitoksissa. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava
koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 377)

Musikschullehrer/in, Selbständige/r Musiklehrer/in ja Diplom-Musiklehrer/in (musiik-
kikoulun opettaja, itsenäinen musiikinopettaja, diplomi-musiikinopettaja) -tutkintoja suo-
rittaneet toimivat opettajina erilaisissa musiikkioppilaitoksissa. Koulutusta annetaan Kon-
servatorium-, Fachakademie- tai Hochschule für Musik -oppilaitoksissa. Koulutus kestää
yleensä kolme vuotta, Fachhochschule-oppilaitoksissa 3–4 vuotta.

Diplom-Lehrer/in für rhythmisch-musikalische Erziehung (rytmis-musikaalisen kasva-
tuksen diplomiopettaja) ja Lehrer/in für rhytmisch-musikalische Erziehung (rytmis-musikaa-
lisen kasvatuksen opettaja) -tutkintoja suorittaneet työskentelevät musiikkikasvattajina.
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Tutkintoihin johtavaa  koulutusta annetaan korkeakouluissa sekä Fachhochschule-, Fach-
akademie- ja Konservatorium-oppilaitoksissa. Pääsyvaatimukset vaihtelevat. Koulutus
kestää 3–4 vuotta, mutta Pädagog(e)/in- tai Sozialpädagog(e)/in-tutkinnon pohjalta opinnot
voi suorittaa kahdessa vuodessa. (Beruf Aktuell 1997/98, 378)

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in (hengityksen, puheen ja äänenkäytön opettaja) -tut-
kinnon suorittaneet ohjaavat sellaisia, joilla on äänenkäytön, puheen ja hengityksen ongel-
mia. Kolmivuotista koulutusta annetaan vain Ala-Saksissa. (Beruf Aktuell 1997/98, 379)

15.9.2. Suomen tutkinnot

Suomessa kaikilta yleissivistävän koulun opettajilta, myös taideaineiden, käsityön ja koti-
talouden opettajilta, vaaditaan nykyisin ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisessa kou-
lutuksessa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Poikkeuksia ovat sellaiset ammatillisen koulutuksen
alat, joissa ei tällaista tutkintoa ole. Tällöin opettajilta vaaditaan korkein alan tutkinto. (A
986/1998)

Taiteen perusopetuksessa, esimerkiksi musiikkiopistoissa, sekä tietyissä vapaan sivis-
tystyön opettajantehtävissä opettajille riitti aikaisemmin opistotutkinto. Vuonna 1999 voi-
maan tulleen opettajien kelpoisuusasetuksen (A 986/1998) mukaan näihin tehtäviin vaadi-
taan korkeakoulututkinto, joten alan ammattikorkeakoulututkinto antaa näihin tehtäviin
pätevyyden.

Tanssinopettajan nelivuotisessa opistoasteisessa tutkinnossa on voinut suuntautua kan-
santanssiin, klassilliseen balettiin, nykytanssiin, tanssikasvatukseen sekä kilpa- ja seura-
tansseihin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia yleissivistävän taidekasvatuksen, taidehar-
rastuksen ohjauksen, taiteen perusopetuksen, taiteen ammatillisen koulutuksen ja tanssi-
valmennuksen tehtävissä. Musiikkialalla on ollut opistoasteinen nelivuotinen musiikkipe-
dagogin tutkinto. Siinä voi suuntautua musiikkioppilaitoksen soitonopettajaksi tai laulun-
opettajaksi, musiikkioppilaitoksen säveltapailun ja musiikin teorian opettajaksi tai musiik-
kioppilaitoksen musiikkileikkikoulunopettajaksi (OPH 1998b, 381).

Liikunta-alalla on kaksivuotinen liikunnan ohjauksen perustutkinto. Se on toisen asteen
tutkinto, joka valmentaa ohjaamaan perusliikuntaa ja kunto- ja työpaikkaliikuntaa sekä
suunnittelemaan liikuntatapahtumia. Liikunnanohjaajan opistotutkinto on pätevöittänyt lä-
hinnä liikunta-alan hallinnollisiin tehtäviin ja valmennukseen, liikuntapalvelujen tuottajak-
si sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Tutkinto on muuttunut ammattikorkeakoulututkinnoksi.
(OPH 1998b, 388-389)

Koulunkäyntiavustajan tehtäviä varten on ammattitutkinto.

15.9.3. Vertailu

Avustavissa tehtävissä toimivan Baijerin Förderlehrer/in-tutkinnon suorittaneen ja Suomen
koulunkäyntiavustajan tutkinnon suorittaneen tehtävänkuvat vastaavat melko hyvin toisiaan.
Nämä tutkinnot ovat molemmissa maissa toisen asteen tutkintoja.

Suomessa arvostetaan korkeakouluopintoja, ja lähes kaikissa opetusalan tehtävissä vaa-
ditaan sellaisia. Saksassa voi ammatinopettajaksi pätevöityä hankkimalla ensin käytännön
ammattitaidon. Opettajaksi voi päästä, jos on suorittanut alan mestarin tutkinnon tai Tech-
niker-tutkinnon.
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Suomessa ammattikoulun opettajien tutkinnon tasovaatimus on jatkuvasti noussut.
Vuoteen 1987 asti ammattikouluissa oli työnopettajan virkoja, joihin voivat päästä tekni-
kon tutkinnon suorittaneet. Vuonna 1987 voimaan tulleessa ammattioppilaitoksista anne-
tussa asetuksessa 491/87 ei enää ollut työn- ja teorianopettajien virkoja, vaan oli vain am-
mattiaineita ja niissä lehtorin virkoja, joihin vähimmäisvaatimuksena oli ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinto eli insinöörin tutkinto. Nykyisen kelpoisuusasetuksen mukaan lehtorilta
vaaditaan korkeakoulututkinto, jos kyseisellä alalla sellainen on (A 986/1998). Tämä taso-
vaatimuksen nosto oli osa koulutuksen ja työelämän eriytymisen kehitystä ja samalla myös
osoitus siitä, että Suomessa ei ammattityön osaamista sinänsä arvosteta, vaan korostetaan
teoreettisen tiedon merkitystä.

15.10. Kaupan alan tutkinnot

Kaupan alan tutkintoja voi sekä Saksassa että Suomessa suorittaa kaikilla eri koulutuksen
tasoilla. Saksassa niitä voi suorittaa duaalikoulutuksena, koulussa annettavassa toisen asteen
(Sekundarbereich II) koulutuksessa, Fachhochschule-tasolla ja yliopistotutkintoina. Suo-
messa tutkintoja on toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

15.10.1. Saksan tutkinnot

Duaalikoulutuksessa voi suorittaa 17 erilaista Kaufmann/-frau -tutkintoa. Omat tutkinnot
on pankki-, toimisto-, toimistoviestintä-, tietokone-, vähittäiskauppa-, rautatie- ja raitiolii-
kenne-, tukku- ja ulkomaankauppa-, kiinteistö- ja asuntokauppa-, teollisuus-, lentoliikenne-,
matkatoimisto-, laivaliikenne-, huolinta- ja liikennepalveluja sekä kustannusalaa, vakuu-
tusalaa ja mainosalaa varten. Oppisopimuskoulutus kestää kolme vuotta. Etenkin pankki-
ja vakuutusalan oppisopimukseen tulee paljon Abitur-tutkinnon suorittaneita. (Beruf Ak-
tuell 1997/98, 239–246)

Kaupan alalla on yksi koulussa suoritettava tutkinto, jossa tutkintoon johtavaa koulu-
tusta ei ole määritelty. Geprüfte/r Sekretär/in (hyväksytty sihteeri) -tutkintoon pääsyn vaa-
timuksena on monivuotinen työkokemus. Kaupallisen alan ammatillisesta tutkinnosta on
koulutukseen hakijalle etua. Koulutusaika vaihtelee 4–22 kuukauteen. Tutkinnon suoritta-
neet työskentelevät erilaisissa toimistotehtävissä. (Beruf Aktuell 1997/98, 388)

Kouluopiskeluna suoritettava tutkinto on Kaufmännische/r Assistent/in (kaupallinen
avustaja) -tutkinto. Siihen johtava  koulutus kestää kaksi vuotta. Pääsyvaatimuksena on
reaalikoulu (Realschule) tai sitä vastaava koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 385) Samoin
kouluopiskeluna suoritetaan Wirtschaftsassistent/in (talousavustaja) -tutkinto. Sen suoritta-
neet toimivat erilaisissa tietojenkäsittelyn, kielten ja kirjeenvaihdon, laskutuksen ja organi-
saation muissa sihteerintehtävissä. Koulutusaika vaihtelee 1–3 vuoteen riippuen pohjakou-
lutuksesta. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai vastaava koulutus. (Beruf
Aktuell 1997/98, 385)

Kaupallisen alan ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on monia erilaisia ammatillisia
jatkokoulutusmahdollisuuksia. Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, Fachwirt/in ja Fach-
kaufmann/-frau (valtion hyväksymä yritystoimihenkilö, toimihenkilö ja kaupan alan am-
mattityöntekijä) ovat kaikki tutkintoja, joiden pohjakoulutukseksi vaaditaan kaupallisen
alan ammatillinen tutkinto ja sen jälkeistä työkokemusta. Fachwirt/in-tutkintoja oli vuonna
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1997–98 kaikkiaan 21 erilaista ja Fachkaufmann/-frau -tutkintoja 16 eri toimialalle. (Beruf
Aktuell 1997/98, 382–383)

Staatlich geprüfte/r Assistent/in für das Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsge-
werbe (valtion hyväksymä hotelli-, majoitus- ja matkailuavustaja) -tutkinnon suorittaneet
työskentelevät matkailualalla. Koulutusta annetaan vain Saarinmaalla ja Saksissa. Höhere
Berufsfachschulessa tapahtuva koulutus kestää kolme vuotta. Pääsyvaatimukset ovat samat
kuin Fachhochschule-koulutukseen. (Beruf Aktuell 1997/98, 385)

Eri alojen myynti- ja sihteerintehtäviin on omia tutkintojaan. Lääke-esittelijän tehtäviin
valmentaa Geprüfte/r Pharmareferent/in (hyväksytty lääke-esittelijä) -tutkinto. Siihen vaa-
ditaan pohjakoulutukseksi luonnontieteellinen tutkinto, terveydenhuoltoalan tutkinto tai
lääkekauppaan erikoistunut kaupallisen alan tutkinto. Koulutus kestää 6–12 kuukautta.
(Beruf Aktuell 1997/98, 386) Sekretär/in im Gesundheitswesen (terveydenhuoltoalan sih-
teeri) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Berliinissä ja Saksissa. Berliinissä se kes-
tää reaalikoulun (Realschule) pohjalta kaksi vuotta. Saksissa on 15 kuukauden koulutus,
johon vaaditaan pohjaksi ammatillinen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus. (Beruf Ak-
tuell 1997/98, 389)

Logistiikkaan on omat tutkintonsa: kaksivuotinen Logistiker/in-tutkinto, jonka pääsy-
vaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai pääkoulu (Hauptschule) ja kaksivuotinen
ammattikoulu sekä kolmivuotinen Fachhochschule-tutkinto, jonka tutkintonimikkeitä ovat
Diplom-Ingenieur/in – Logistik (FH) (logistiikan diplomi-insinööri) tai Diplom-Wirtschafts-
ingenieur/in – Logistik (FH) (logistiikan diplomitalousinsinööri). (Beruf Aktuell 1997/98,
384)

Ulkomaankirjeenvaihtoa hoitavilla on Fremdsprachenkorrespondent/in (vieraskielisen
kirjeenvaihdon hoitaja) ja Wirtschaftskorrespondent/in (talouskirjeenvaihdon hoitaja) -tutkin-
not. Tutkinnon suorittaneet pystyvät tavallisesti työskentelemään kahdella vieraalla kielel-
lä. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule) tai vastaava koulutus ja vieraiden kielten
peruskielitaito. Koulutusaika on 1–3 vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 387) Fremdsprachen-
sekretär/in (vieraskieliset sihteerintehtävät) -tutkinnon suorittaneet hoitavat vieraalla kie-
lellä suoritettavia sihteerin tehtäviä. Pohjakoulutusvaatimuksena on pääkoulun (Haupt-
schule) tai reaalikoulun (Realschule) jälkeen suorittu ammattikoulutus sekä työkokemus.
Reaalikoulun (Realschule) jälkeen voi myös päästä  suoraan koulutukseen. Koulutusaika
on 1–3 vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 388)

Tulkin ja kääntäjän tutkintoja ovat Dolmetscher/in, jonka suorittaneet tulkkaavat, ja
Übersetzer/in, jotka tekevät kirjallisia käännöksiä. Koulutusta annetaan erilaisissa oppilai-
toksissa, kuten Berufsfachschule- ja Fachakademie-oppilaitoksissa sekä yksityisissä oppi-
laitoksissa. Pääsyvaatimukset vaihtelevat eri oppilaitoksissa. Koulutus kestää 3–4 vuotta.
(Beruf Aktuell 1997/98, 389)

Diplom-Betriebswirt/in on kolmivuotinen Fachhochschule- tai Berufsakademie-oppi-
laitoksessa suoritettava edellisiä vaativampi kaupallisen alan tehtäviin valmistava tutkinto.
Työtehtävät liittyvät esimerkiksi laskentatoimeen tai markkinointiin. (Beruf Aktuell 1997/
98, 386)

Fachhochschule-oppilaitoksissa koulutetaan myös Wirtschaftsjurist/in (liikejuristi) -
tutkintoon. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät liikeoikeuden asiantuntijoina kaupan ja
teollisuuden yrityksissä, pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja erilaisissa liitoissa. Koulutusaika
on kolme vuotta. (Beruf Aktuell 1997/98, 387)
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15.10.2. Suomen tutkinnot

Suomessa kaupan alan ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tutkintonimike oli ai-
kaisemmin merkantti. Tämän kaksivuotisen tutkinnon suorittaneet toimivat pääasiassa toi-
mistotehtävissä sekä myyjinä ja muussa asiakaspalvelussa. Liiketalouden opistotutkinto,
merkonomi, antoi pätevyyden vaativampiin asiakaspalvelun, markkinoinnin, myynnin ja
taloushallinnon tehtäviin. Siinä ylioppilaspohjaisen koulutuksen pituus oli kaksi vuotta.
Vuodesta 1998 alkaen merkantin ja merkonomin tutkinnot yhdistettiin, ja nykyisessä tut-
kintorakenteessa on vain kolmivuotinen toisen asteen liiketalouden perustutkinto, jonka
tutkintonimike on merkonomi. Tutkinnon suorittaneet toimivat pääasiassa työntekijöinä ja
lähiesimiehinä toimistotehtävissä, asiakaspalvelussa ja materiaalitoiminnoissa.

Myös 2,5-vuotinen (100 opintoviikon laajuinen) matkailualan tutkinto oli kaupan alalle
sijoitettu opistoasteen tutkinto. Sen suorittaneet työskentelevät matkailualan asiakaspalve-
lutehtävissä ja palvelujen tuottajina.

Opistotutkintojen tilalle on tullut 140 opintoviikon laajuinen liiketalouden ammattikor-
keakoulututkinto, tradenomi, jossa on monia eri koulutusohjelmia ja suuntautumisvaihtoeh-
toja.

Erikoistunutta ammattitaitoa varten on aikuistutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitut-
kintoja, esimerkiksi myyjän, somistajan, matkailualan, mainosalan ja sihteerin ammattitut-
kinnot sekä kaupan esimiehen, ulkomaankaupan ja ruokamestarin erikoisammattitutkinnot.
Viimeksi mainitun tutkinnon suorittaneet työskentelevät päivittäistavarakaupan ruokames-
tareina.

Asioimistulkkeja varten on näyttötutkintona suoritettava ammattitutkinto. Tutkinnon
kehittäminen on tullut tarpeelliseksi, kun maanhanmuuttajien määrä on lisääntynyt. Kään-
täjäkoulutusta annetaan nykyisin vain yliopistoissa.

15.10.3. Vertailu

Tutkintojen määrissä on suuri ero. Saksan 17 erilaista Kaufmann/-frau -tutkintoa vastaa
Suomessa nuorten toisen asteen koulutuksessa yksi ammatillinen perustutkinto. Suomessa
erikoistutaan vasta työpaikoilla, ja erikoistuneita tutkintoja suoritetaan aikuistutkintoina.
Tutkintojen pienempää määrää voi perustella osittain sillä, että Suomen työmarkkinat ovat
paljon saksalaisia pienemmät. Jos meillä laman aikana työttömäksi jääneellä pankkivirkai-
lijalla olisi ollut vain pankkityöhön pätevöittävä tutkinto, ei hänellä olisi ollut koulutuksen-
sa perusteella juuri työllistymismahdollisuuksia.

Saksassa on olemassa ammattikorkeakoulutasoinen Wirtschaftsjurist/in (liikejuristi)-
tutkinto. Suomessa oikeustieteellistä koulutusta annetaan vain yliopistossa. Kuitenkin ai-
nakin oikeuslaitoksen sihteerit ja muutkin oikeuslaitoksessa työskentelevät, esimerkiksi
ulosottomiehet, tarvitsevat työssään oikeustieteen perustietojen tuntemusta. Osallistuin
työssäni keväällä 1999 oikeusministeriön henkilöstökoulutuksen kehittämistä koskeneen
selvityksen tekemiseen. Selvitystä tehtäessä haastateltiin keskeisiä oikeushallinnon henki-
löryhmiä, ja oikeustieteellisen koulutuksen tarve tuli näissä haastatteluissa ilmi. Oikeus-
tieteen koulutus sopisi järjestettäväksi ammattikorkeakouluissa esimerkiksi liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehtona. Nykyisessä liiketalouden am-
mattikorkeakoulututkinnossa ei ole oikeusalaan erikoistunutta koulutusohjelmaa eikä
suuntautumisvaihtoehtoa.

Suomessa kääntäjien ja tulkkien koulutusta annetaan saksalaista korkeammalla tasolla,
sillä koulutus on siirretty kieli-instituuteista yliopistoihin. Ainoastaan asioimistulkin tut-
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kinto on toisen asteen tutkinto. Saksalaisista tutkinnoista sitä vastaisi lähinnä suulliseen
kääntämiseen erikoistunut Dolmetscher/in -tutkinto.

Saksassa on useita sihteerin tehtäviin valmentavia tutkintoja. Suomessa esimerkiksi
terveydenhuollon sihteerin koulutusta on järjestetty täydennyskoulutuksena jatkolinjoina,
mutta kyse on ollut vain jatkokoulutuksesta, ei omasta tutkinnosta. Saksassa on myös hy-
väksytyn lääke-esittelijän tutkinto. Suomessa lääke-esittelijöillä voi olla terveydenhuolto-
alan tutkinto, mutta omaa tutkintoa tällaista työtä varten ei ole.

15.11. Virkamiestehtäviin valmentavat tutkinnot

15.11.1. Saksan tutkinnot

Saksassa voi toimia joko liittovaltion, osavaltion tai paikallishallinnon virkamiehenä. Vir-
kamieheltä vaaditaan perustuslain 16 §:n mukaan Saksan kansalaisuus, valmius toimia de-
mokratian periaatteiden mukaan ja henkilökohtainen ja ammatillinen sopivuus kyseessä
olevaan tehtävään. Muiden EU/ETA-maiden kansalaiset ovat oikeutettuja hakemaan vir-
koja lukuun ottamatta tiettyjä erikseen määriteltyjä virkoja, jotka on erityisistä syistä va-
rattu Saksan kansalaisille. (Beruf Aktuell 1997/98, 399)

Virkamiesten tehtävät ryhmitellään tasoryhmiin seuraavasti:

1. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yksinkertaiset ja keskitasoiset muut kuin tekniset tehtävät.
Yksinkertaisiin tehtäviin pääsyvaatimuksena on pääkoulu (Hauptschule). Keskitasoisiin tehtä-
viin on pääsyvaatimuksena reaalikoulu (Realschule) tai pääkoulu (Hauptschule) ja jokin am-
matillinen koulutus tai muu vastaava koulutus. Yksinkertaisiin tehtäviin kuuluvia ammatteja
ovat Oberamtsgehilf(e)/in ja erilaiset Assistent/in-tehtävät. Keskitason tehtäviä ovat erilaiset
sihteerin työt.

2. Keskitason teknisiin tehtäviin vaaditaan ammattityöntekijän tutkinto (Gesellenprüfung) ja vä-
hintään vuoden työkokemus tai Fachschule ja vähintään kahden vuoden työkokemus.

3. Korkeamman tasoisiin muihin kuin teknisiin tehtäviin (Gehobener nichttechnischer Dienst)
vaaditaan pohjaksi sellainen yleissivistävä koulutus, joka oikeuttaa hakemaan Fachhochschu-
leen tai korkeakouluun, sekä julkisen vallan Fachhochschule-oppilaitoksessa suoritettu tutkin-
to. Tutkinto voi olla esimerkiksi Diplom-Verwaltungswirt/in (FH).

4. Korkeamman tasoisiin teknisiin tehtäviin vaaditaan teknisen alan Fachhochschule-tutkinto.

(Beruf Aktuell 1997/98, 400–401)

Yleishallinnon ja sisäisen hallinnon virkamiehet (Beamt(er)/in) hoitavat sekä keskitason
muita kuin teknisiä tehtäviä että teknisiä tehtäviä. Talous- ja verohallinnossa sekä tullilai-
toksessa on yksinkertaisia tehtäviä hoitavia virkamiehiä ja keskitason sekä korkeamman ta-
son tehtäviä hoitavia virkamiehiä. Saksan valtionpankissa on keskitason ja korkeamman
tason pankkivirkamiehiä, samoin ulkoministeriön palveluksessa.

Hallinnonaloja, joille virkamiehiä koulutetaan, ovat liittovaltion uutispalvelu, kunnal-
lishallinto, ammatin harjoittamisen valvontatehtävät, palolaitos, työhallinto, sosiaalitoimi,
oikeuslaitos, poliisi, metsäala, maanjakotehtävät, vesi- ja laivaliikenteen hallinto, sääpal-
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velu, kaivostoiminnan hallinto, arkisto-, kirjasto-, dokumentointi- ja museotoimi. (Beruf
Aktuell 1997/98, 402–428)

Keskitason tehtäviin valmistavia Assistent/in-tutkintoja ovat esimerkiksi Bibliotheksassis-
tent/in (kirjastoavustaja), Archivassistent/in (arkistoavustaja) ja Medizinische/r Dokumen-
tationsassistent/in (lääketieteellisen dokumentoinnin avustaja). Korkeamman tason tehtä-
viin valmistavia erilaisia Fachhochschule-tutkintoja ovat esimerkiksi Diplom-Bibliothekar/in
(kirjastonhoitaja), Diplom-Archivar/in (arkistoija), Diplom-Dokumentar/in (dokumentoi-
ja), Diplom-Informationswirt/in (tiedottaja) ja Diplom-Museolog(e) /in (museologi). (Be-
ruf Aktuell 97/98, 424–428)

15.11.2. Suomen tutkinnot

Suomessa tavallisesti sama koulutus valmentaa sekä julkisen vallan että yksityisen palve-
lukseen. Esimerkiksi kirjastonhoitoon ja arkistonhoitoon koulutetut voivat toimia sekä vir-
kamiehinä että yksityissektorilla. Pelkästään kirjaston- tai arkistonhoitoon erikoistunutta
koulutusta ei aina vaadita, eikä näin kapea-alaisia tutkintoja juuri ole tarjollakaan. Kirjas-
toasetuksen (A 1078/1998, 4 §) mukaan kuntien yleisissä kirjastoissa tulee henkilöstöstä
vähintään kahdella kolmasosalla olla korkeakoulu-, opisto- tai ammatillinen perustutkinto,
johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja
informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Kirjasto- ja tietopalvelusta vastaavalla hen-
kilöllä tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu
vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Omaa valtionhallinnon sisäistä koulutusta annetaan Suomessakin palo- ja pelastustoi-
men, vankeinhoidon, poliisitoimen sekä puolustusvoimien tehtäviä varten.

Rajavartija- ja merivartijakoulutukseen pääsyyn vaaditaan aliupseerin tai upseerin kou-
lutus, vähintään kaksivuotinen ammatillinen koulutus sekä 25 vuoden ikä. Vuoden mittai-
nen koulutus annetaan Raja- ja merivartijakoulussa. Palontorjunta-alan koulutus järjeste-
tään Pelastusopistossa. 1,5 vuotta kestävällä pelastajakurssilla suoritetaan pelastajan tut-
kinto, joka antaa pätevyyden pelastustoimen miehistötason tehtäviin. Paloesimiehiä koulu-
tetaan alipäällystökurssilla, jonka jälkeen voi vielä suorittaa päällystökurssin. Vankeinhoi-
don henkilöstöä koulutetaan Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa. Vartijat suorittavat siellä
vankeinhoidon perustutkinnon. Poliisikoulu järjestää poliisin perustutkintoon johtavaa
koulutusta. Korkeampaa koulutusta saa poliisiammattikorkeakoulussa, joka on sisäasiain-
ministeriön alainen ammattikorkeakoulu. (OPH 1998b, 400–406)

15.11.3. Vertailu

Suomessa virkamiehiksi tullaan turvallisuusalan ammatteja lukuun ottamatta virallisen
koulutusjärjestelmän kautta, eikä erillistä virkamieskoulutusta ole Saksan tavoin olemassa.
Suomessa virkamiehiä ei ole luokiteltu hierarkkisiin ryhmiin yhtä näkyvästi kuin Saksassa,
vaikka kyllä Suomenkin virkamieskunnasta voi halutessaan erotella saksalaisia tasoryhmiä
vastaavia ryhmiä palkkauksen ja virkanimikkeiden perusteella.
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15.12. Liikenteen ammatteihin valmentavat tutkinnot

Saksassa liikennealaan (Verkehrswesen) katsotaan kuuluvaksi vain raide-, ilmailu- ja me-
riliikenne, ei autoilla hoidettavia maakuljetuksia. Ammattiautonkuljettajat (Berufskraftfah-
rer/in) saavat koulutuksensa kaksivuotisessa oppisopimuskoulutuksessa, mutta tätä koulu-
tusta ei lueta liikennealaan. Suomen tutkintorakenteessa auto- ja kuljetusalan koulutukseen
sisältyy sekä kulkuneuvojen korjaus ja huolto että kuljettaminen. Seuraavaan vertailuun on
otettu mukaan Saksassa liikennealaan kuuluvat tutkinnot.

15.12.1. Saksan tutkinnot

Valtion rautateiden palvelukseen koulutetaan kolmivuotisella oppisopimuksella. Tutkintoja
on kolme: Eisenbahner/in (rautatieläinen), Lokomotivführer/in (veturinkuljettaja) sekä
Techniker/in für Eisenbahnbetrieb (rautatieyrityksen teknikko) (Beruf Aktuell 1997/98,
430).

Ilmailualalle koulutetaan kolmeen ammattiin: Verkehrsflugzeugführer/in, Berufsflug-
zeugführer/in (liikennelentäjä), Fluglots(e)/in (lennonjohtaja) ja Flugbegleiter/in, Steward/ess
(lentoemäntä, stuertti).

Laivaliikenteeseen koulutetaan seuraaviin ammatteihin: Nautische/r Schiffsoffizier/in,
Kapitän/in (merikapteeni), Nautische/r Schiffsoffizier/in, Kapitän/in auf Fischereifahr-
zeugen (kalastusaluksen kapteeni), Schiffsbetriebsoffizier/in (perämies) ja Technische/r
Schiffsoffizier/in (tekninen laivaupseeri). (Beruf Aktuell 1997/98, 429–443)

15.12.2. Suomen tutkinnot

Suomessa VR-yhtymä Oy kouluttaa itse oman henkilöstönsä. Sillä on oma koulutuskeskus,
jossa se järjestää tarvittaessa koulutusta toimisto- ja liikennevirkamiehille, konduktööreille,
veturinkuljettajille sekä varasto-, rata- ja sähköalan henkilökunnalle. Oppiaika vaihtelee
ammatista riippuen muutamasta viikosta useisiin kuukausiin. (OPH 1998a, 307)

Lennonjohtajia kouluttaa Lennonvarmistusopisto ja muihin siviili-ilmailun ammatteihin
kouluttaa Finnairin ilmailuopisto, jossa on ammattilentäjän opintolinja, lentoemäntä- ja
stuerttikurssit sekä erilaista asentajakoulutusta. Lentokoneasentajan kolmivuotista koulu-
tusta antavat myös muut ammatilliset oppilaitokset. (OPH 1998a, 397–399)

Sen sijaan merenkulkualan koulutus on osa yleistä opetusministeriön alaista koulutus-
järjestelmää. Merenkulkualalla on neljä toisen asteen ammatillista perustutkintoa. Korjaa-
jan tutkinto antaa perusvalmiuden merenkulkualalle sekä matruusin pätevyystodistukseen
vaadittavan koulutuksen. Laivasähköasentajan tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia
sähkömiehenä. Vahtikonemestarin tutkintoon sisältyy pursimiehen ja korjausmiehen päte-
vyystodistuksiin tarvittava koulutus, ja vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneella on valmius
rannikko- ja sisävesiliikenteen yhtenäispäällystötehtäviin. (OPH 1999a, 133).

Opistoasteinen perämiehen tutkintoon johtava koulutus on lopetettu. Ammattikorkea-
koulututkintoja ovat merikapteeni (AMK) ja merenkulun koulutusohjelmassa suoritettava
insinööri (AMK). Näyttötutkintoina voi suorittaa lastinkäsittelyalan ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon.
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15.12.3. Vertailu

Raideliikenteen koulutuksen vastaavuutta ei pystytä arvioimaan, koska VR-yhtymä ei ole
määritellyt oman koulutuksensa suhdetta muuhun koulutusjärjestelmään. Suomessa näihin
ammatteihin valmentavaa koulutusta järjestetään vain silloin, kun rautateillä tarvitaan uutta
henkilöstöä. Esimerkiksi veturinkuljettajaksi on päässyt kouluttautumaan niin, että on ensin
aloittanut koneapulaisena.

Ilmailualan ja merenkulun pätevyysvaatimukset ovat kansainvälisesti hyvin yhdenmukai-
set, ja alan järjestöt valvovat myös tutkintovaatimusten yhdenmukaisuutta. Koulutuksen
järjestämistavoissa olevista eroista huolimatta eri maiden tutkinnot vastaavat hyvin toisiaan.
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16. SUOMALAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN
SAKSASSA

Kuvaan ensin yleisesti menettelyjä, joilla tutkintojen tunnustamista Saksassa hoidetaan.
Tämän jälkeen kerron, missä ja miten päätöksiä ja suosituksia tehdään sekä selvitän sopi-
muksia ja lakeja, joihin tunnustaminen perustuu. Esimerkkiaineistona on 178 vastaavuus-
suositusta, jotka Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen on antanut 1.1.1994–1.9.1996
välisenä aikana suomalaisista tutkinnoista sekä Opetushallitukselle vuosina 1994–1998 teh-
dyt 19 kyselyä, joissa suomalaiset ovat pyytäneet neuvoa saadakseen tutkintonsa tunnustet-
tua Saksassa. Saksalaisista lausunnoista on esimerkkien yhteydessä mainittu päivämäärä,
jolloin kyseinen suositus tai lausunto on annettu. Opetushallitukselle tehdyistä kyselyistä
on mainittu kirjaamonumero. Näiden tietojen avulla voidaan tarvittaessa kunkin tapauksen
asiakirjat löytää kyseisen viraston arkistosta.

ZAB:lle tulleiden kyselyjen aiheet jakautuivat seuraavasti:

Vastaako hakijan tutkinto saksalaista Realschulabschluβ-tutkintoa? 10 kyselyä
Onko hakijalla korkeakoulukelpoisuus? 25 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Fachhochschule-tutkintoa? 19 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto yliopiston loppututkintoa? 34 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Doktor-tutkintoa?   8 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Krankenschwester/-pfleger-tutkintoa? 22 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Physiotherapeut/in-tutkintoa?   9 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Masseur/in-tutkintoa?   1 kysely
Vastaako hakijan tutkinto Hebamme-tutkintoa?   1 kysely
Vastaako hakijan tutkinto Rettungsassistent/in-tutkintoa?   1 kysely
Vastaako hakijan tutkinto Krankenpflegehelfer/in-tutkintoa?   3 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Pharmazeut/in-tutkintoa?   2 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Assistent/in-tutkintoa?   3 kyselyä
Vastaako hakijan tutkinto Erzieher/in-tutkintoa?   9 kyselyä
Mitä kaupan alan tutkintoa hakijan tutkinto vastaa?   4 kyselyä
Onko hakijalla opettajakelpoisuus?   8 kyselyä
Onko hakijalla oikeus tietyn ammatin harjoittamiseen?    1 kysely
Onko hakijalla lupa tietyn nimikkeen käyttöön?   2 kyselyä
Kysymyksiä tutkintojen sisällöstä ja hyväksilukemisesta   7 kyselyä
Muita   9 kyselyä
Yhteensä      178 kyselyä

16.1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)

KMK:n osasto Zentralstelle für ausländishes Bildungswesen (ZAB) antaa koko Saksan
aluetta koskevia suosituksia ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta. Ne ovat luonteeltaan
lähinnä lausuntoja, joilla ei ole sitovaa merkitystä. Kuitenkin ne luovat yhteisen linjan, jota
noudatetaan. Näin ZAB:llä on tärkeä tehtävä ulkomaisten tutkintotodistusten käsittelyn yh-
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denmukaistamisessa Saksassa. ZAB arvioi ulkomaisia tutkintoja käyttäen lähtökohtana
Saksan lainsäädäntöä ja tutkintovaatimuksia. (Bmb+f 1996, 36)

ZAB ei palvele yksittäisiä asiakkaita, vaan se vastaa vain viranomaisten, korkeakoulujen
ja muiden oppilaitosten, kamarien ja yrityksien esittämiin ulkomaisia tutkintoja koskeviin
kysymyksiin. Poikkeustapauksessa voidaan kuitenkin neuvoa myös sellaisia yksittäisiä asiak-
kaita, jotka ovat suorittaneet menestyksellisesti opintoja Saksassa ja tarvitsevat niistä arvioita
vastaavuuden määrittämistä varten. ZAB voi luonnollisesti arvioida kyseisiä opintoja vain
saksalaisten mittapuiden mukaan. ZAB uskoo lausuntonsa kuitenkin hyödyttävän Saksassa
opiskellutta ulkomaalaista silloin, kun tutkinnon vastaavuutta arvioidaan hänen kotimaassaan.

ZAB toimii myös Saksan Naric- ja Enic-yksikkönä sekä EU:n nimeämänä paikkana,
josta voi kysyä tietoa tutkintojen tunnustamista ohjaavista direktiiveistä. Edellä mainittuja
tehtäviä hoitaessaan se palvelee sekä yhteisöjä että yksittäisiä asiakkaita. (Bmb+f 1996, 35–
36) ZAB:stä voivat ulkomaille töihin lähtevät Saksan kansalaiset kysyä neuvoja siitä, miten
he voivat saada toisessa maassa tutkintonsa tunnustettua, ja se antaa myös lausuntoja sak-
salaisesta koulutuksesta (Becker-Dittrich 1996, 8).

Työskentelin vuonna 1996 kaksi kuukautta vaihtovirkamiehenä KMK:ssa. Vaihto oli
osa Euroopan unionin Karolus-ohjelmaa, joka on tarkoitettu tavaroiden, palvelujen tai hen-
kilöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseen liittyvien asioiden parissa työskenteleville vir-
kamiehille. Työskentelyajastani vietin kolme viikkoa KMK:n ammatillisen koulutuksen
osastossa. Muun ajan työskentelin ulkomaisten tutkintojen tunnustamista ja vertailua hoi-
tavassa Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen -osastossa, ZAB:ssä.

ZAB:ssä oli noin neljäkymmentä työntekijää. Tutkintojen arvioinnista annettavia lau-
suntoja valmisteli 19 virkamiestä, joista osa oli osa-aikaisia. Tehtävät on jaettu eri henki-
löille alueittain ja maittain. Työni ohjaajana oli Susanne Bornhöft, joka hoitaa Skandinavian
maiden asioita. Hän tuntee sangen hyvin meidän koulujärjestelmämme, osaa ruotsia ja on
käynyt myös suomen kielen peruskurssin, niin että hän pystyy ymmärtämään suomalaisista
tutkintotodistuksista keskeiset tiedot. Tutkintojen vastaavuuksia arvioitaessa on suuri apu
siitä, jos ymmärtää vertailua hakevan todistuksista ainakin tutkinnon nimen alkukielellä,
sillä todistuksien käännökset ovat kirjavia ja joskus myös harhaanjohtavia.

Virkamiesvaihdon aikana oli mahdollista nähdä, miten tutkintojen vertailutyötä Saksas-
sa käytännössä tehdään. Jonkin verran pystyin olemaan avuksi varsinaisessa työssäkin,
sillä perehdyin silloin käsiteltävänä olleisiin suomalaisia tutkintoja koskeviin lausunto-
pyyntöihin ja annoin täydentävää tietoa Suomen järjestelmästä. Tämän tutkimuksen kan-
nalta on merkityksellistä se, että kävin ZAB:n arkistossa läpi kaikki suomalaisista tutkin-
noista vuoden 1994 alusta lähtien annetut 178 vastaavuussuositusta ja kokosin niistä tutki-
musaineiston. Aloitusvuodeksi otin vuoden 1994 sen vuoksi, että Suomi tuli tällöin Euroo-
pan yhteisön tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmien piiriin. Koska teen virkatyössäni
Opetushallituksessa saksalaisten tutkintojen tunnustamispäätöksiä, olen ollut jatkuvasti
yhteistyössä ZAB:n kanssa. Olen saanut ZAB:stä tiedot myös sellaisista tutkintojen vas-
taavuuksia koskevista linjapäätöksistä, joita siellä on virkamiesvaihtoni jälkeen tehty.

16.2. Tutkintojen akateeminen tunnustaminen Saksassa

Saksalaisen määritelmän mukaan tutkintojen akateeminen tunnustaminen tarkoittaa oikeutta
saada hyväksyttyä ulkomailla virallisesti tunnustetussa korkeakoulussa suoritetut opinnot
ja tutkinnot yhdenvertaisiksi Saksassa suoritettujen kanssa, osaksi Saksassa suoritettavia
tutkintoja tai jatko-opintoihin pääsyn edellytykseksi sekä ulkomaisen loppututkinnon poh-



186

jalta oikeutta päästä jatkamaan tohtorin tutkintoon tai habilitaatio-menettelyyn (Promotions-
recht, Habilitationsrecht). Akateemisen tunnustamisen kriteerit ovat tason ja sisällön vas-
taavuus (Becker-Dittrich 1996, 2). Määrittely vastaa yleistä kansainvälistä käytäntöä.

KMK on määritellyt myös yleisiä tutkintojen akateemisessa tunnustamisessa noudatet-
tavia periaatteita. Sen vuonna 1992 antamassa ohjeessa korostetaan sitä, ettei samanarvoi-
suus tarkoita samanlaisuutta. Saman periaateohjeen on antanut vuonna 1994 myös korkea-
koulujen rehtorineuvosto (Hochschulrektorenkonferenz). (Bmb+f 1996, 27–28)

Saksa on mukana yleiseurooppalaisissa korkeakoulututkintojen vastaavuuksia koske-
vissa sopimuksissa. Näitä ovat vuoden 1953 eurooppalainen yleissopimus korkeakouluun
pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta, vuoden 1956 eurooppalainen
yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta, vuoden 1959 eurooppalai-
nen yleissopimus korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta sekä vuonna 1979
tehty Unescon Euroopan alueen valtioiden korkeakouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvo-
jen tunnustamista koskeva yleissopimus. (Bmb+f 1996)

Saksa on myös tehnyt joitakin kahdenvälisiä sopimuksia tutkintojen vastavuoroisesta
hyväksymisestä. Itävallan ja Ranskan kanssa se on sopinut ammatillisten tutkintojen vasta-
vuoroisesta hyväksymisestä. Saksan ja Ranskan yksittäisten tutkintojen keskinäisiä vastaa-
vuuksia on määritelty jo 1960-luvulta lähtien. (Parkes 1996, 9) Vastaavuuksien ajan tasalla
pitämisessä on paljon työtä. KMK:n ammatillisen koulutuksen osastossa työskentelevä vastaa-
vuuksien määrittelyyn osallistunut virkamies kertoi, että koska tutkintoja uusitaan jatkuvasti
molemmissa maissa, joudutaan vastaavuudet tarkistamaan vuosittain.

Korkeakoulututkintojen osalta vastaavuuksia koskevien kahdenvälisten sopimusten te-
koon suhtaudutaan varovaisesti, koska yliopistot haluavat säilyttää itsenäisyytensä. Sopi-
muksissa on määritelty vain melko yleisiä linjauksia. Italian ja Puolan kanssa tehdyissä so-
pimuksissa on sovittu seuraavista periaatteista: 1) Jos henkilö on suorittanut opintojensa
ensimmäisen osan kotimaassa, hän voi suorittaa opintojensa toisen osan toisessa sopimus-
valtiossa. 2) Jos henkilö on saanut opintonsa kotimaassa lähes valmiiksi, hän saa suorittaa
ne loppuun toisessa sopimusvaltiossa. 3) Jos henkilö on suorittanut tutkinnon kotimaas-
saan, hän voi suorittaa toisessa sopimusvaltiossa jatko-opintoja, esimerkiksi tohtorintut-
kintoon johtavia opintoja. Vieläkin rajoitetumpia korkeakouluopintojen hyväksymistä kos-
kevia yhteistyösopimuksia on tehty Ranskan, Hollannin, Espanjan, Yhdysvaltain, Unkarin
ja Sveitsin kanssa. Australian kanssa tehdyssä sopimuksessa on kyse pikemminkin vain
akateemisesta yhteistyöstä. (Bmb+f 1996, 17) Ranskalaisten kanssa on sovittu vuonna
1987 myös kaksoistutkinnoista niin, että opiskelija voi suorittaa samalla kertaa sekä sak-
salaisen että ranskalaisen tutkinnon. (Bmb+f 1996, 29)

Tasoltaan saksalaisia Fachhochschule-oppilaitoksia vastaaviksi on määritelty Itävallan
Fachhochschule-oppilaitokset ja Hollannin HBO-oppilaitokset. Ranskasta Fachhochschule-
oppilaitosten kanssa yhdenvertaiseksi on todettu Institutes Universitaires de Technologie
(UT) ja Institutes Universitaires Professionalises (IUP) -oppilaitokset. (Bmb+f 1996, 18–19)

Syksyllä 1996, jolloin olin vaihtovirkamiehenä Saksassa, oli suomalaisten ammattikor-
keakoulujen vastaavuuden selvittäminen vielä kesken. Tänä aikana kaksi ZAB:n virkamiestä,
suomalaisia tutkintoja hoitava Susanne Bornhöft ja hänen esimiehensä Peter Oberschelp,
kävivät Suomessa tutustumassa ammattikorkeakoulujärjestelmään. Matkalta palattuaan he
kertoivat etenkin opettajien runsaan osallistumisen tieteellisiin jatko-opintoihin tehneen
myönteisen vaikutuksen. He totesivat myös, että ammattikorkeakoulujen syntyprosessi on
hyvin samanlainen kuin Saksassa 1970-luvulla, jolloin siellä insinööriopintojen pohjalta
kehitettiin Fachhochschule-koulutus. Vuonna 1998 KMK ilmoitti Opetushallitukselle, että
se on antanut suosituksen suomalaisten ammattikorkeakoulujen hyväksymisestä Fachhoch-
schule-oppilaitoksia vastaaviksi.
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Ulkomaisten korkeakoulututkintojen tuottamasta oikeudesta päästä jatkamaan opintoja
korkeakouluissa päättää kunkin osavaltion kulttuuri- ja tiedeministeriö. Toisissa osavaltiois-
sa päätösvalta on delegoitu korkeakouluille. Jos ei ole olemassa mitään kyseistä tutkintoa
koskevaa kansainvälistä sopimusta tai muita esimerkiksi EU:n vaihto-ohjelmasta tulevia
velvoitteita, voivat korkeakoulut itse sopia opiskelijaksi hyväksytyn ulkomaisten tutkinto-
jen hyväksilukemisesta korkeakoulututkintoihin (Diplom- ja Magister-tutkintoihin). Jos on
kyseessä koulutus, jonka lopuksi suoritetaan valtiontutkinto (Staatsprüfung), päättää ulko-
maisten opintojen hyväksymisestä osaksi tutkintoa kyseisestä tutkinnosta vastaava toimi-
kunta (Prüfungskommission). (Bmb+f 1996, 26–29)

Pääsin vaihtovirkamiesjaksoni aikana seuraamaan ZAB:n korkeakoulujen oppilasvalin-
noista vastaaville henkilöille järjestämää koulutustilaisuutta ja kuulin siellä työn käytännön
ongelmista. EU-maiden kansalaiset pyrkivät yliopistoon saman menettelyn mukaan kuin
saksalaisetkin, ja valinnassa noudatetaan samoja periaatteita. Näiden valintojen pelisäännöt
ovat myös valitsijoiden mielestä kohtuullisen selkeät. Ongelmaksi koettiin se, että tulijoita
oli kovin paljon joistakin sellaisista naapurimaista, joissa on kysyntään nähden liian vähän
korkeakoulupaikkoja. EU:n ulkopuolelta tulevien valinnasta päättää yleensä korkeakoulu.
Näille hakijoille on oma ulkomaalaiskiintiö. Oppilasvalintoja hoitavan kannalta ongelmana
oli se, että eri maiden arvosanoja on vaikea vertailla. Toisissa maissa kriteerit ovat tiukat,
toisissa on arvosanainflaatio. Eräs Fachhochschule-oppilaitoksessa oppilasvalintoja tekevä
kertoikin, että ongelma oli ratkaistu niin, että tiettynä vuonna otetaan kustakin maasta tietty
määrä hakijoita paremmuusjärjestyksessä, esimerkiksi viisi parasta kiinalaista, viisi parasta
puolalaista jne.

16.3. Suomalaisten yleissivistävästä koulutuksesta saatujen
todistusten vastaavuus Saksassa

16.3.1. Peruskoulun päättötodistus

Saksassa on kolmenlaisia alemman toisen asteen (Sekundarbereich I) kouluja, jotka eroa-
vat toisistaan koulutuksen keston ja yleissivistävän opetuksen määrän suhteen. Pääkoulu
(Hauptschule) kestää useimmissa osavaltioissa yhdeksän vuotta ja reaalikoulu (Realschule)
ja lukiokoulun alempi aste kestävät kymmenen vuotta. Koska Suomen peruskoulu kestää
yhdeksän vuotta, rinnastetaan sen sekä myös muiden Pohjoismaiden peruskoulua vastaavien
koulujen päättötodistus jatko-opintoihin pyrittäessä pääkouluun (Hauptschule) (ZAB 10.3.
1995 ). Samoin Suomen aikaisempi keskikoulu rinnastetaan Hauptschuleen (ZAB 8.4.1994
ja ZAB 9.1.1995).

Jos haluaa jatkaa opintoja Gymnasiumin ylemmällä asteella tai sellaisessa ammatilli-
sessa koulutuksessa, johon vaaditaan vähintään keskitason päättötodistus, Mittleren Schul-
abschluβ, vaaditaan suomalaisen peruskoulun lisäksi vielä vuoden mittaiset yleissivistävät
opinnot. Lisäkoulutukseksi riittää, jos on käynyt Suomessa yhden vuoden lukiota. Perus-
koulun 10. luokka hyväksyttiin aikaisemmin lisäopinnoiksi (ZAB 7.2.1994), mutta ei enää
vuonna 1996, koska ZAB:ssa oli saatu selville, ettei siinä ole kyse lisäopinnoista, vaan vain
peruskoulun opintosuoritusten parantamisesta. Ammatillisen koulutuksen hyväksymiseen
lisävuodeksi vaikuttaa se, miten paljon koulutukseen on sisältynyt yleissivistäviä opintoja.
Suomessa suoritettu merkanttikoulutus hyväksytään lisävuodeksi (ZAB 21.12.1994). Myös
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peruskoulun jälkeen suoritetun elintarviketeknikon koulutuksen on katsottu vastaavan reaa-
likoulua (Realschule) (ZAB 16.4.1994), samoin peruskoulun jälkeen suoritettujen kahden
vuoden sairaanhoidon opintojen. (ZAB 14.4.1996) Sen sijaan kaksivuotisen koti- ja laitos-
talouden alan ammatillisen koulutuksen ei katsottu riittävän, koska koulutukseen ei ollut
sisältynyt  yhden vuoden yleissivistäviä opintoja vastaavia  opintoja (ZAB 10.3.1995).
Yleissivistävä osuus eri koulutuksista voidaan laskea yhteen, niin että suomalaisen hakijan,
jolla oli suoritettuna peruskoulu, puutarha-alan kouluasteen tutkinto, kristillisestä opistosta
saatu vanhustyön tutkinto sekä kotitalousopistosta saatu kokin tutkinto, todistusten katsot-
tiin yhdessä vastaavan Mittleren Schulabschluβ -todistusta. KMK oli laskenut hakijan todis-
tuksista, että kyseisellä hakijalla on peruskoulun jälkeen yleissivistäviä opintoja yhteensä
373 tuntia, joten hänen opintonsa riittävät Fachoberschule-oppilaitokseen pääsyyn. (ZAB
30.8.1996)

KMK:n vuonna 1993 voimassa olleessa suosituksessa Ausländische Schulabschlüsse
und berufliche Abschlüsse im Sekundarbereich mit Zuordnungsempfehlungen suomalais-
ten todistusten perusteella saatava oikeus päästä ylemmän toisen asteen opintoihin on tii-
vistetty seuraavanlaiseksi taulukoksi:

Ulkomaiset koulutodistukset ja toisen asteen ammatillisten tutkintojen todistukset,
hyväksymissuositukset, Suomi (Ausländische Schulabschlüsse und berufliche Abschlüsse
im Sekundarbereich mit Zuordnungsempfehlungen, Finland) KMK

Abscluβzeugnis
(päästötodistus)

Ausbildungsstruktur
(koulutusrakenne)

Ausbildungs-
dauer
(koulutuksen
kesto)

Zuordnungs-
empfehlung
(vastaavuus-
suositus)

Abschluβzeugnis
(päästötodistus)
der Gesamtschule
(peruskoulu)

9 Jahre Gesamtschule
(peruskoulu)

9 Hauptschul-
Abschluβ

Abschluβzeugnis der 1.
Klasse des Gymnasiums
(lukion ensimmäisen vuoden
päästötodistus)

”Päästötodistus” + 1 Jahr des
3-jährigen Gymnasiums
(lukio)

9 + 1 Realschul-
Abschluβ/
Fachoberschul-
reife

Abschlüsse berufsbildender
Schulen
(ammatillisen koulutuksen
päästötodistukset)

Nach Gesamtschulzeit Aus-
bildung auf ”Schulniveau”,
z.B. Kinderpflege
(keskimittainen kouluasteen
tutkinto, esim. lastenhoito)

nach Erwerb des Reife-
zeugnisses Ausbildung auf
”Institutsniveau”,
z.B. zur Hebamme
(ylioppilaspohjainen
opistoasteinen tutkinto,
esim. kätilö)

9 + 2,5

12 + 4,5

Berufliche
Erstausbildung/
Berufsfachschule

(ammatillinen
perustutkinto/
ammattikoulu-
tutkinto)
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Saksaan peruskoulun jälkeen lähteneet eivät ole olleet tyytyväisiä arvioon, että heidän pe-
ruskoulutodistuksensa vastaa vain pääkoulua (Hauptschule). Jotkut ovat pyytäneet Suomen
kouluviranomaisilta tukea käsitykselleen, että peruskoulu antaa laajemmat jatkomahdollisuu-
det. Eräs hakija oli liittänyt ZAB:hen tulleeseen kyselyynsä mukaan Suomen opetusminis-
teriön kirjeen, jossa vakuutetaan, että suomalainen peruskoulu antaa kelpoisuuden jatkaa
opintoja kaikissa Suomen keskiasteen oppilaitoksissa. Kirjeellä ei kuitenkaan ollut vaiku-
tusta asiaan, vaan ZAB:n vastauksessa todetaan, että hakijan koulutus vastaa KMK:n suo-
situksen mukaisesti pääkoulua (ZAB 4.7.1994).

16.3.2. Korkeakouluopintoihin pääsyyn oikeuttavat todistukset

Yliopistoon haettaessa periaate on se, että toisesta EU-maasta tuleva on korkeakouluun pyr-
kiessään samassa asemassa kuin saksalainenkin. Hän ei kuitenkaan saa Saksassa parempia
oikeuksia kuin hänellä on omassa maassaan. Sellaiset EU-maista tulevat, jotka pääsevät
omassa maassaan yliopistoon, pääsevät myös Saksassa korkeakouluihin. Niinpä jos suo-
malainen on hyväksytty opiskelemaan yliopistoon Suomessa, hän pääsee Saksassa vastaa-
van alan opintoihin. (esim. ZAB 12.6.1996 ja ZAB 22.2.1995) Sitä, mitä lasketaan saman
alan opinnoiksi, tulkittiin ZAB:n lausunnoissa melko joustavasti. Esimerkiksi saksaa vie-
raana kielenä opiskelemaan pyrkivän yliopistoon hyväksymistä suositeltiin sillä perusteel-
la, että hakija oli hyväksytty opiskelemaan Helsingin yliopistoon yhteiskuntatieteitä (ZAB
3.3.1995).

Vuonna 1996 vaadittiin yliopistoon suomalaisen ylioppilastodistuksen perusteella pyr-
kivältä vähintään silloisen järjestelmän mukainen arvosana magna cum laude. Sellaisen ha-
kijan hyväksymistä yliopistoon ei suositeltu, jonka ylioppilastodistuksessa oli yleisarvosa-
na lubenter approbatur. Opiskelijaksi ottamisen todettiin olevan mahdollista vain, jos ha-
kijalla on todistus hyväksymisestä johonkin suomalaiseen korkeakouluun. (ZAB 10.6.1996)
Kysyin työtovereiltani ZAB:ssä, mitä sellaisen suomalaisen pitää yliopistoon päästäkseen
tehdä, jonka arvosanat eivät riitä Saksassa yliopistoon pääsyyn. Minulle vastattiin, että hä-
nen pitää ensin pyrkiä ja päästä opiskelemaan Suomessa yliopistoon ja tulla vasta sen jäl-
keen Saksaan.

Koska Saksassa yliopistoon pyrittäessä vaaditaan arvosana myös matematiikassa ja/tai
matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, samaa vaadittiin myös suomalaisilta hakijoilta.
Kun ylioppilastodistuksessa ei ollut matematiikan arvosanaa, annettiin vuonna 1994 suo-
situs, ettei tällaisella todistuksella pääse korkeakouluun (ZAB 28.11.1994). Myöhemmin
linjaa on muutettu niin, että jos ylioppilastodistuksessa ei ole matematiikan arvosanaa, sen
voi korvata sillä, että hakijan lukiotodistuksista löytyy matemaattis-luonnontieteellisten ai-
neiden suorituksia vähintään kahden vuoden ajalta. (esim. ZAB 2.6.1995, ZAB 6.6.1995 ja
ZAB 3.3.1995)

KMK on 28.1.1994 tehnyt päätöksen, että korkeakouluun voivat päästä myös sellaiset
suomalaiset, joilla ei ole ylioppilastutkintoa, mutta joilla on sellainen ammatillinen tutkinto,
joka oikeuttaa korkeakouluun pääsyyn Suomessa (esim. ZAB 12.7.1996, ZAB 18.10.1994
ja ZAB 18.5.1994). Myös opistoasteen koulutus voi antaa korkeakoulukelpoisuuden. Esi-
merkkinä tällaisesta on opistoasteinen merkonomintutkinto. Ilmeisesti tätä päätöstä ei kaik-
kialla Saksassa tunneta, koska jotkut suomalaiset ovat pyytäneet Opetushallitusta antamaan
lausunnon, jossa todetaan, että merkonomin koulutus oikeuttaa hakemaan korkeakouluihin
(OPH 61/198/98 ja OPH 28/950/98). Kuitenkaan tekniikan aloilla, joilla oli opistoasteen li-
säksi ammatillisen ylemmän korkea-asteen tutkinto (insinööri), opistoasteen tutkinto ei
tuottanut korkeakoulukelpoisuutta. Maanmittausteknikon tutkinnosta annetussa lausunnos-
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sa todettiin, ettei se anna Suomessa edes alakohtaista korkeakoulukelpoisuutta, eikä sillä
näin ollen voi päästä Saksassakaan korkeakouluun (ZAB 17.3.1994).

KMK on myöhemmin muuttanut suositustaan suomalaisten ylioppilastutkintojen tuotta-
masta oikeudesta päästä saksalaisiin korkeakouluihin. Sain ZAB:n johtajalta tohtori Reuh-
lilta 7.11.1997 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitettiin, että KMK:n päätöksiä tekevä toimikunta
(Gremium der Kultusministerkonferenz) on arvioinut uudelleen suomalaisia ylioppilastodis-
tuksia. Se on päätynyt siihen, ettei Saksassa enää aseteta suomalaisille todistuksille yleisar-
vosanaa koskevia minimivaatimuksia, vaan kaikki hyväksytyt ylioppilastodistukset oikeutta-
vat korkeakouluun pääsyyn. Kuitenkin hakijalla pitää olla arvosanoja matematiikasta ja
tietyistä matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Jos sellaisia ei ole ylioppilastodistuk-
sessa, niiden pitää olla löydettävissä lukion todistuksesta. KMK toteaa kirjeessään, että hei-
dän kokemuksensa mukaan on vain hyvin vähän sellaisia suomalaisia ylioppilaita, joilla ei ole
lukiosta suorituksia matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa ja joilla ei sen vuoksi
ole mahdollisuutta päästä saksalaisiin korkeakouluihin.

Tämän uuden suosituksen jälkeen voi todeta, että Saksa noudattaa suomalaisten yliop-
pilastodistusten osalta hyvin tasavertaisen kohtelun periaatetta.

16.4. Akateemisesta tunnustamisesta annettuja suosituksia

Saksalaiset korkeakoulut olivat kysyneet ZAB:ltä neuvoja tilanteissa, joissa suomalaisia
tutkintoja on pyydetty lukemaan hyväksi saksalaisiin tutkintoihin. Hyväksilukemisesta an-
nettiin seuraavanlaisia suosituksia: Kysymykseen, voidaanko tiettyjä Suomessa suoritettuja
lääkärintutkinnon osia hyväksyä saksalaiseen tutkintoon, vastattiin myöntävästi ja viitattiin
Erasmus-ohjelman periaatteisiin. (ZAB 18.9.1995) Kysymykseen, miten hakijan Suomessa
suorittamia opintoja voidaan laskea hyväksi hammaslääketieteen opintoihin, vastattiin, että
suositellaan hakijan Åbo Akademissa suorittamien neljän lukukauden biokemian opintojen
hyväksymistä vastaamaan vastaavaa määrää hammaslääketieteen opintoihin sisältyviä ke-
mian ja biologian opintoja. (ZAB 29.9.1994)

Sen sijaan Suomessa saksan kieltä yliopistossa opiskelleen suomalaisesta ylemmästä
korkeakoulututkinnosta todettiin, että kurssien sisällöt eivät kaikilta osin vastaa Saksassa
suoritettavia opintoja. Opiskelu on luonteeltaan erilaista, koska saksaa opiskellaan Suo-
messa vieraana kielenä, ei äidinkielenä. Tutkinto suositellaan luettavaksi hyväksi jatko-
opintoihin vain osittain, välitutkintona (ZAB 12.1.1995).

Eräs hakija halusi opiskelmaan Wirtschaftsingenieur-nimistä jatkotutkintoa, johon vaa-
ditaan pohjaksi insinööritieteellisiä opintoja. Hakijalla oli Suomesta Tekniska läroverketis-
sä suoritettu teknillisen kemian insinööritutkinto. Hänen pääsyään jatko-opiskelijaksi ei
suositeltu, koska suomalainen oppilaitos ei ole korkeakoulu (ZAB 15.7.1996). Myöskään
suomalaisen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa suoritetun artenomin tutkinnon luke-
mista hyväksi teollisen muotoilun korkeakouluopintoihin ei suositeltu, koska artenomin
tutkinto ei ole korkeakoulututkinto (ZAB 13.6.1994).

Suomalaisten ylempien korkeakoulututkintojen katsottiin riittävän pohjaksi tohtorin-
opintoihin pääsyyn. ZAB toteaa lausunnossaan esimerkiksi suomalaisen filosofian kandi-
daatin tutkinnon olevan sellainen korkeakoulututkinto, jonka pohjalta suositellaan hakijan
ottamista tohtorinopintoihin Saksassa (ZAB 25.9.1995). Toisessa lausunnossa todetaan
suomalaisessa korkeakoulussa suoritetun 160 opintoviikon tutkinnon riittävän tohtorin-
opintoihin pääsyyn (ZAB 6.2.1995). Samoin suositellaan tohtorinopintoihin ottamista Tu-
run kauppakorkeakoulun 160 opintoviikon tutkinnon perusteella (ZAB 7.7.1995).
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Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto antaa oikeuden päästä tohtorinopin-
toihin (ZAB 23.6.1994), samoin biologian alalla suoritettu filosofian kandidaatin tutkinto
(ZAB 8.2.1994).

Akateemisen tunnustamisen alueella tehtyjen kyselyjen syynä oli usein täsmällisen
suomalaisia korkeakouluja ja tutkintoja koskevan tiedon puute. Esimerkiksi kun ”Vaasa
Hochschule Finland” -oppilaitoksessa ”Diplom-Kaufmann” -tutkinnon suorittanut halusi
jatkaa saksalaisessa yliopistossa tohtorinopinnoissa, halusi saksalainen korkeakoulu saada
tietoa seuraavista asioista: Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn tiedotusleh-
tisessä ei mainittu ”Vaasa Hochschulea”, vaan siinä oli mainittu vain ”Vaasa Universität”.
Onko kysessä sama korkeakoulu? Miten arvioidaan tutkintoa nimeltä ”Ekonomin Tutkin-
non”? Onko totta, että se vastaa maisterin tutkintoa ilman mitään jatkotutkintoa? Miten
suositellaan suhtauduttavan jatko-opintoihin pääsyyn? ZAB:n vastaus oli kaikkiin kohtiin
myönteinen. Tutkinnon sanottiin vastaavan saksalaista korkeakoulututkintoa ja suositeltiin
hakijan hyväksymistä jatko-opintoihin. (ZAB 7.6.1996)

Edellä kuvatut suositukset osoittavat, että ZAB:llä oli sangen hyvät tiedot suomalaisista
tutkinnoista. Yleisesti ottaen sen antamia suosituksia voidaan pitää suomalaisten kannalta
oikeudenmukaisina.

16.5. Tutkintojen ammatillisesta tunnustamisesta annettuja
suosituksia

16.5.1. Yleisperiaatteet

Saksassa ei ole säädetty yleistä tutkintotodistusten tunnustamista koskevaa lakia kuten Suo-
messa, vaan tunnustamispäätöksen voi saada vain silloin, jos ammatti on säännelty. Tästä
syystä suuri määrä ulkomaisia tutkintotodistuksia, todennäköisesti pääosa, jää käytännössä
kokonaan tutkintojen tunnustamismenettelyn ulkopuolelle.

Säänneltyjä ammatteja on Saksassa yli 60, ja sääntely vaihtelee osavaltioittain. Monet
ammatit ovat säänneltyjä vain silloin, kun on kyse työskentelystä julkisen vallan palveluk-
sessa. Jos ammatti ei ole säännelty, päättää työhönotosta työnantaja, eikä tunnustamispää-
töstä näin ollen tarvita. (Becker-Dittrich 1996, 3)

Saksa määritteli tutkintotodistusten tunnustamisen yleisen järjestelmän toimeenpanoon
vuonna 1990 seuraavan toimintalinjan: Vain muutamien läheisesti lainkäyttöön liittyvien
tehtävien, kuten asianajajan (Rechtsanwalt/-anwältin) ja patenttiasiamiehen (Patentanwalt/-
anwältin) tehtävien, ja taloudellista ja verotukseen liittyvää neuvontaa suorittavien tilintar-
kastajan (Wirtschaftsprüfer/in) ja veroneuvojan (Steuerberater/in) ammattien kohdalla toi-
meenpanosta säännellään liittovaltion tasolla. Muissa ammateissa, esimerkiksi insinöörin ja
opettajan ammateissa, toimeenpanosta säännellään osavaltioiden lainsäädännössä. (Pertek
1994, 94–95) Vain harvoissa ammateissa on koko Saksaa koskevia yhtenäisiä pätevyysmää-
räyksiä. Eniten yhteisiä säännöksiä on terveydenhuollossa. Päätökset tutkintojen ammatilli-
sesta tunnustamisesta tehdään yleensä osavaltiotasolla, ja eri tutkintojen ammatillisesta
tunnustamisesta päättävät eri viranomaiset. Tunnustamispäätöksen tekee se taho, joka
sääntelee kyseisen ammatin harjoittamista. Esimerkiksi yleissivistävän ja ammatillisen kou-
lun opettajista päättävät osavaltioiden kulttuuriministeriöt ja terveydenhuollon ammattilai-
sista terveys- ja sosiaaliministeriöt. (Bmb+f 1996, 27)
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Saman ammatin harjoittamista koskevat säännökset voivat olla eri osavaltioissa jonkin
verran erilaisia, eikä saksalaisen tutkinnon suorittaneenkaan ole aina helppoa päästä har-
joittamaan ammattiaan toisessa osavaltiossa. Esimerkiksi opettajakoulutus vaihtelee osa-
valtioittain niin, ettei opettajien siirtyminen osavaltiosta toiseen ole kaikissa tapauksissa
ollut mahdollista. EU:n direktiivit ovat kuitenkin pakottaneet yhtenäistämään lainsäädän-
töä. Ne ovat vaikuttaneet siihen, että osavaltioiden lainsäädännössä olevia opettajia ja insi-
nöörejä koskevia vaatimuksia on yhtenäistetty. Virkamiehiä koskevan lainsäädännön uu-
siminen viivytti direktiivin 89/48/ETY toimeenpanoa opettajien ja insinöörien osalta.
(Schneider 1995, 213–214) On myös jouduttu säätämään uusia asianajajia ja patenttiasia-
miehiä koskevia liittovaltion tason lakeja (Bmb+f 1996, 23).

Direktiivejä sovelletaan myös sellaisiin entisessä DDR:ssä suoritettuihin tutkintoihin,
jotka täyttävät direktiivien ehdot (Bmb+f 1996, 24). KMK on tehnyt vuonna 1991 päätök-
sen entisen DDR:n tutkintojen yhdenvertaisuudesta liittotasavallan korkeakoulu- ja Fach-
hochschule-tutkintojen kanssa. Tämä päätös ei kuitenkaan koske aloja, joissa suoritetaan
valtiontutkinto. DDR:n tutkintojen vastaavuutta määriteltäessä vaikeuksia ovat tuottaneet
Fach- und Ingenieurschule-tutkinnot, joiden  tason katsottiin asettuvan  liittotasavallan
Fachschule- ja Fachhochschule-tutkintojen väliin. Jos tällaisen DDR:n tutkinnon suoritta-
nut haluaa saada vastaavuuden Fachhochschule-tutkintoon, häneltä vaaditaan vähintään
vuoden lisäopinnot. Pitkään työssä olleille vastaavuus voidaan myöntää ilman lisäopintoja.
(Bmb+f 1996, 34)

DDR:llä oli aikoinaan monia tutkintotodistusten tunnustamista koskevia sopimuksia
Itä-Euroopan valtioiden kanssa. Jos entisen DDR:n viranomaiset ovat tunnustaneet jonkin
ulkomaisen tutkinnon, pätee tunnustaminen edelleenkin entisen DDR:n alueella eli ns. uu-
sissa osavaltioissa. (Bmb+f 1996, 19–20)

Saksassa pelätään, että ulkomaisen tutkintonimikkeen käyttäjä voi antaa tutkinnostaan
harhaanjohtavaa tietoa ja saada aiheetonta etua esimerkiksi palkkausta määriteltäessä. Eri-
tyisenä käytännössä esiintyvänä ongelmana opetusministeriö mainitsee tohtorin tutkinnot,
joita voi jopa ostaa joistakin ”akateemisista tutkintotehtaista”. Jotta ulkomaisen tutkinnon
virallisuudesta voitaisiin olla varma, myös sääntelemättömän ammatin harjoittajan on mah-
dollisuus hakea päätös, jonka mukaan hänellä on oikeus käyttää ulkomaista tutkintonimi-
kettä. Näin voi hankkia vahvistuksen ulkomaisen tutkinnon virallisuudesta. Oikeutta käyt-
tää ulkomaista tutkintonimikettä haetaan kulloinkin kyseessä olevan osavaltion kulttuuri-
ja tiedeministeriöltä. Niille, joilla ei ole kotipaikkaa Saksassa, oikeuden ulkomaisen tut-
kintonimen käyttöön voi myöntää Nordrhein-Westfalenin vastaava ministeriö. Luvan
myöntämisen ehtona on, että yliopisto, joka on tutkintotodistuksen antanut, kuuluu kysei-
sen maan viralliseen korkeakoulujärjestelmään, ja tutkinnon taso vastaa saksalaista tutkin-
toa. Sisällöllistä vastaavuutta ei vaadita. Tämän menettelyn avulla pystytään tekemään ero
tutkintoihin, joita ei niiden lähtömaassa katsota virallisiksi. (Bmb+f 1996, 30–32)

Eri osavaltioissa on ulkomaisten tutkintojen tutkintonimikkeiden käytölle asetettu jois-
sakin tapauksissa eri kriteereitä. Liittovaltion yhteisessä vuonna 1977 annetussa määräyk-
sessä, jota on muutettu vuonna 1985, sanotaan, että akateemista tutkintonimikettä tulee
säännönmukaisesti käyttää alkuperäisessä muodossaan ja niin, että samalla viitataan myös
sen myöntäneeseen organisaatioon. Vain silloin, jos ulkomainen tutkinto todetaan sisällöl-
tään saksalaista vastaavaksi, voidaan antaa oikeutus käyttää vastaavaa saksalaista nimiket-
tä. Myös tällöin täytyy säilyttää viittaus tutkinnon myöntäneeseen organisaatioon. Alkupe-
rälisäystä ei kuitenkaan vaadita saksalaista syntyperää olevilta eikä niiltä, jotka ovat saa-
neet lainmukaisen pakolaisstatuksen. (Bmb+f 1996, 31)

KMK on vuonna 1994 tehnyt uuden yleissuosituksen korkeakoulututkintojen tutkin-
tonimikkeiden käyttöoikeudesta. Se koskee lähtömaassaan hyväksyttyjä korkeakouluja ja
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kattaa EU-maat sekä Islannin, Norjan, Sveitsin ja Unkarin ja muutaman erikseen mainitun
korkeakoulun. Lisäksi on vuonna 1990 tehty suositus Puolan, Romanian ja entisen Tšekko-
slovakian insinöörinimikkeiden käytöstä. Nämä KMK:n suositukset on saatettu voimaan
viemällä ne osavaltioiden lainsäädäntöön (Bmb+f 1996, 31). Suosituksen mukaan myös
suomalaiset EU-maan kansalaisina voivat käyttää Saksassa suomalaista tutkintonimiket-
tään alkuperäisessä muodossaan.

Ammatinharjoittamisoikeus ja oikeus käyttää ulkomaista tutkintonimikettä ovat eri asioi-
ta, jotka tuottavat erilaisia oikeuksia. Kuitenkin ns. vapaita ammatteja saa harjoittaa vain,
jos on saanut luvan käyttää ammattinimikettä.

Insinöörejä koskevan lainsäädännön mukaan täytyy saada Saksassa käyttöoikeus insi-
nöörinimikkeeseen, jos haluaa tutkinnon yhdenvertaiseksi saksalaisen tutkinnon kanssa.
Käyttöoikeutta ei kuitenkaan tarvitse hakea silloin, jos haluaa käyttää nimikettä vain ulko-
maisen korkeakoulun myöntämänä akateemisena arvona. Sellainen, joka on saanut ammat-
tinimikkeen Ingenieur käyttöoikeuden, saa ilman lisäehtoja käyttää myös nimikettä beraten-
der Ingenieur, jos hänet on merkitty osavaltion beratender Ingenieur -luetteloon. Tähän luet-
teloon pääsyn edellytyksenä on osavaltioittain vaihdellen 2–3 vuoden itsenäinen ammatin-
harjoittaminen.

Arkkitehtidirektiivi koskee vain korkeakouluarkkitehteja. Kun arkkitehtidirektiivi tuli
voimaan, jäi pois aikaisempi yhdenvertaisuuskoe, joka oli vaadittu ulkomailla korkeakou-
lututkinnon suorittaneilta. Tutkintotodistuksen tunnustaminen ei kuitenkaan vielä takaa
pääsyä arkkitehdin ammattiin. Saksassa arkkitehdit pääsevät korkeakoulututkinnon suorit-
tamisen jälkeen osavaltioiden lainsäädännön mukaan vaihdellen 2–3 vuoden ammatinhar-
joittamisen jälkeen arkkitehtikamarin jäseneksi, jonka jälkeen he saavat työskennellä itse-
näisinä arkkitehteina. Fachhochschule-tasoa vastaavista arkkitehdin tutkinnoista on sovittu,
että kolmivuotisen tutkinnon ja nelivuotisen ammatinharjoittamisen jälkeen voi päästä ky-
seisen kamarin jäseneksi. (Bmb+f 1996, 32–34) Ulkomailla suoritetut maisema- ja puutar-
ha-arkkitehdin sekä sisustusarkkitehdin tutkinnot tunnustetaan direktiivin 89/48/ETY mu-
kaan. Näiden ammattien osalta direktiivin toimeenpano on osoittautunut useimmissa osa-
valtioissa ongelmalliseksi. (Schneider 1995, 210–212)

Viisi vuotta direktiivin 98/48/ETY antamisen jälkeen Saksassa tehtiin arviointi sen to-
teutumisesta. Siinä todettiin, että ongelmia on erityisesti aiheuttanut korkeakoulun ja sitä
vastaavan muun oppilaitoksen määrittely. Periaatteessa kukin maa päättää itse, mitkä sen
oppilaitoksista ovat direktiivissä tarkoitetussa mielessä korkea-asteen oppilaitoksia. Kui-
tenkaan maahanmuuttajia vastaanottava maa ei aina omissa tutkintojen vastaavuuksia kos-
kevissa päätöksissään hyväksy tätä määrittelyä. Saksassa on koettu pulmalliseksi hollanti-
laisten ennen vuotta 1986 annettujen opettajatutkintojen ja itävaltalaisten Pedagogisessa
Akatemiassa suoritettujen opettajatutkintojen tunnustaminen. (Becker-Dittrich 1996, 9)
Suomalaisten tutkintojen osalta ei todettu esiintyneen ongelmia.

16.5.2. Toisen asteen ammatillisten tutkintojen tunnustaminen

Toisen asteen tutkinnot johtavat terveydenhuoltoa, sosiaalialaa ja merenkulkualaa lukuun
ottamatta vain harvoihin säänneltyihin ammatteihin. Pääosa toisen asteen tutkintojen vas-
taavuuksia koskevista kyseilyistä onkin tullut terveydenhuoltoalalta. Suomalaisen tutkin-
totodistuksen omistava voi työskennellä ilman tutkinnon tunnustamista käytännön tehtävis-
sä esimerkiksi rakennusalalla ja palvelualoilla, kuten kaupassa ja kampaamoissa. Raken-
nusalalla ulkomaisen tutkintotodistuksen vastaavuutta kysytään vain työmaasta vastuussa
olevalta henkilöltä.
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Sen sijaan jatkokoulutukseen haettaessa tulee esiin se, ettei suomalaisia ammattikoulu-
todistuksia välttämättä hyväksytä vastaamaan duaalikoulutuksesta saatuja todistuksia. Näin
kirjoittaa eräs hakija:

Aikomuksenani on jatkokouluttaa itseäni matkailualalla Hampurissa Saksassa. Pääsyvaatimukset
”Touristfachwirtin” (esimiestason matkailualan ammattilainen) -koulutukseen ovat: Hotellivir-
kailijakoulutus tai matkatoimistovirkailijakoulutus ja vähintään kaksivuotinen työkokemus.

Handelskammer Hamburg on jatkokoulutuksesta vastaava viranomainen. Rouva Leverens,
Handelskammerissa vastaava yhteyshenkilö väittää, että minun suomalainen hotellivirkailijan
ammattitodistus ei ole pätevä Saksassa.

syyt: 1) - suomalainen ammattikoulusysteemi ei ole nk. dualistinen systeemi, niin kuin Saksas-
sa, jossa koulutus koostuu 2/3 harjoittelusta (normaalissa alan yrityksessä) ja 1/3 (vain) opetuk-
sesta koulussa (ammattioppilaitoksessa).
2) - ammattitodistuksen perusteella ei tiedä, mitä yksittäiset opetusaineet sisältävät. (mitä ai-
heita on käsitelty.)

Toivon että voitte pikaisesti auttaa tämän ongelman selvittämisessä ja että suomalainen hotelli-
virkailijan todistus olisi pätevä myös Saksassa.

(OPH S.H. 41/103/96)

Kirjeestä näkyy hyvin ne kaksi perustelua, jotka saksalaiset usein esittävät sille, etteivät he
välttämättä hyväksy suomalaisia koulutason todistuksia saksalaisia vastaaviksi. Ensimmäi-
nen peruste on, että suomalaiseen koulussa tapahtuvaan opiskeluun kuuluu liian vähän käytän-
nön työtä. Työnopetuksen määrän arviointiin vaikuttaa sekin, etteivät saksalaiset tiedä, että
Suomessa ammatillisissa kouluissa annetaan myös työnopetusta, joka muistuttaa ”oikeaa”
työntekoa, ja oppilaitoksissa tehdään myös maksullisia asiakastöitä. Saksassa asiakastöiden
teko ei kouluissa ole sallittua, koska yritykset katsoisivat sen kilpailevaksi toiminnaksi.

Toisena perusteluna on se, että tutkintotodistuksessa on liian vähän tietoa opinnoista.
Edellä kuvatun hakijan vuonna 1990 saamassa todistuksessa oli lueteltu opiskeltujen 15
opintokokonaisuuden nimet ja niistä kuhunkin käytetyt tuntimäärät ja arvosanat. Nimikkeiden
perusteella ulkomainen lukija todennäköisesti pystyy päättelemään, että äidinkieli-nimisessä
oppiaineessa on opiskeltu suomen kieltä, mutta hän jää varmasti ihmettelemään, mitä kieliä
ovat olleet todistuksessa mainitut 2. kotimainen kieli ja 2. vieras kieli. Ammatilliset opin-
not on ryhmitelty laajoiksi opintokokonaisuuksiksi, joille on annettu sangen yleisiä nimiä.
Hakijan todistuksessa on arvosanat esimerkiksi palvelutoimintojen, ravintolapalvelun, ho-
tellipalvelun, ruokatuotannon, puhtaanapidon ja matkailuopin kursseista. Pelkkien nimik-
keiden perusteella on vaikea päätellä opiskelun sisältöä.

Suomalaiset tutkintotodistukset ovat yleensäkin sisältäneet aivan liian vähän tietoa sekä
opiskellun sisällöstä että siitä, minkälaisiin tehtäviin koulutus antaa valmiuksia. Nykyisen
ammatillista koulutusta koskevan lain 630/1998 25 §:n mukaan todistuksiin merkittävistä
tiedoista päättää Opetushallitus. Uuden lain seurauksena uusien tutkintotodistusten infor-
matiivisuus paranee, mutta ongelma säilyy niiden kohdalla, joilla on aikaisemmin saatu
tutkintotodistus.

Ammatillista koulutusta koskevan asetuksen 811/1998 13 §:n mukaan opiskelijalle an-
netaan pyynnöstä tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön
tarkoitettu liite, jossa on riittävät tiedot oppilaitoksesta samoin kuin tutkintotodistuksessa
tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjes-
telmässä. Uudet lait velvoittavat antamaan todistuksessa tietoa vain koulutuksesta. Todis-
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tuksien vertailtavuus paranisi, jos todistuksessa olisi koulutustietojen lisäksi tietoa myös
siitä, minkälaisiin tehtäviin se työelämässä antaa valmiuksia.

Opetushallituksen edellä kuvatulle kysyjälle antamassa lausunnossa todetaan, että ho-
tellivirkailijan koulutus on ollut kaksivuotinen ylioppilaspohjainen kouluasteen ammatilli-
nen tutkinto. Siihen on kuulunut kuuden viikon työharjoittelu. Opetushallituksen lausun-
nossa kerrotaan lisäksi, että koulun yhteydessä toimii todellinen hotelli ja anniskeluoikeuk-
sin varustettu ravintola, ja koulutukseen on kuulunut 7–9 viikon työskentely siellä (OPH:n
lausunto 41/103/96). Oppiaineiden sisältöä ei Opetushallituksen lausunnoissa ole mahdol-
lista kovinkaan yksityiskohtaisesti kuvata, koska valtakunnallisesti vahvistetaan vain ope-
tussuunnitelman perusteet ja tarkat opetussuunnitelmat tehdään paikallisesti. Niiden sisäl-
löstä ei keskushallinnossa ole tietoa.

Toinen esimerkki on kampaamoalalta. Lausuntoa haluava lähetti Opetushallitukselle
seuraavan kirjeen:

Valmistuin Lahden ammattioppilaitoksen parturi-kampaajalinjalta vuonna 1993 ja 1.9.1993
aloitin kampaajan työni Münchenissä, Saksassa. Nyt olen pyrkimässä kampaajien mestarikou-
luun (Friseur Meisterschule) ja jotta tulen hyväksytyksi, on minun kampaajan päättötodistuksen
ohella todistettava, että koulutukseni on vertailukelpoinen saman alan koulutuksen kanssa
(Anerkennungsbescheid).

Kyseinen koulu pyysi minua kääntymään saksalaisten viranomaisten puoleen (Handswerks-
kammer für München u. Oberbayern), josta kuitenkin sain kieltävän vastauksen sen perusteella,
ettei Suomen ja Saksan välillä ole tarvittavaa sopimusta tehtäessä vertaavuuslausuntoja.

(OPH 13/103/97)

Opetushallituksessa laadittiin lausunto, jossa kuvattiin yksityiskohtaisesti kirjeen lähettäjän
suomalaista kolmivuotista kampaajakoulutusta ja kerrottiin, miten paljon siihen oli sisältynyt
käytännön työn opiskelua ja miten työharjoittelu oli integroitu opetukseen. Tämä lausunto
ei kuitenkaan auttanut, sillä lausunnon pyytäjä lähetti muutamaa kuukautta myöhemmin
sähköpostiviestin, jossa kertoi, ettei häntä edelleenkään ollut hyväksytty mestarikoulutuk-
seen. Kysyin vielä puoli vuotta myöhemmin puhelimitse kirjeen lähettäjältä, oliko lausun-
nosta ollut apua. Hän kertoi, ettei häntä ainakaan siihen mennessä ollut hyväksytty koulu-
tukseen.

Päätökset mestarikoulutukseen pääsystä tehdään alueellisesti ja suhtautuminen suomalai-
seen tutkintoon on eri osavaltioissa ja eri aloilla erilainen. Suomen viranomaisille tulee usein
tietoja vain kielteisistä ratkaisuista, koska sellaisia saaneet kysyvät neuvoja. Myönteisestä
ratkaisusta sain tiedon lokakuussa 1999 puhelintiedustelun yhteydessä. Henkilö, joka oli
päässyt suomalaisella floristin koulutuksella Saksassa mestarikouluun ja suorittanut siellä
floristimestarin tutkinnon, tiedusteli Opetushallitukselta, voiko hän saksalaisen floristimesta-
rin tutkintonsa perusteella päästä Suomessa opettajakoulutukseen.

Saksalaisten on helpompi määrittää suomalaisten tutkintojen vastaavuus Saksassa
kouluopetuksena suoritettaviin tutkintoihin. Esimerkiksi ZAB:n lausunnon mukaan suo-
malaista koti- ja laitostalouden alalla suoritettua kaksivuotista koti- ja laitostalouden pe-
rustutkintoa ja sen jälkeen seurannutta erikoistumista suurtalouskokiksi voidaan verrata
Baijerissa järjestettävään kaksivuotiseen Hauswirtschaftshelfer/in-tutkintoon, jonka pääsy-
vaatimuksena on pääkoulu (Hauptschule) tai reaalikoulu (Realschule) (ZAB 10.3.1995).
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16.5.3. Terveydenhuoltoalan tutkintojen tunnustaminen

Yksittäisiä aloja koskevia kyselyjä oli ZAB:lle tehty eniten terveydenhuollon ammatilli-
sista tutkinnoista. Tämä on ymmärrettävää sen vuoksi, että terveydenhuollon ammatit ovat
myös Saksassa säänneltyjä. Kyselyjä oli paljon senkin vuoksi, ettei tutkimukseni ajankoh-
tana Saksassa aluehallinnossa vielä ollut kokemusta suomalaisista tutkinnoista, sillä EU:n
tutkintojen tunnustamisdirektiivejä oli alettu soveltaa suomalaisiin tutkintoihin vasta vuon-
na 1994. Eräs terveydenhuollon alueviranomainen mainitsikin lausuntopyynnössään aikai-
semman kokemuksen puutteesta ja kysyi, voivatko he myöhemmin menetellä samalla ta-
valla kaikkien Kotkan terveydenhuolto-oppilaitoksen antamien tutkintotodistusten kanssa.
ZAB:n vastauksessa todettiin, että kaikki nykyinen suomalainen sairaanhoitajakoulutus
voidaan tunnustaa suoraan saksalaista vastaavaksi. (ZAB 5.5.1995)

Vuonna 1970 valmistuneen apuhoitajan tutkinnon sekä myöhempien perushoitajan tut-
kintojen tunnustamista suositeltiin saksalaiseen Krankenpflegehelfer/in-tutkintoon (ZAB
8.7.1996, ZAB 13.6.1996, ZAB 8.3.1996, ZAB 27.3.1995). Krankenpflegehelfer/in-tutkinnon
suorittaneet työskentelevät sairaanhoitajien apuna. Koulutus kestää vuoden ja pohjakoulu-
tusvaatimuksena on pääkoulu (Hauptschule) (Beruf Aktuell 1997/98, 347). Suomalainen
perushoitajakoulutus on peruskoulupohjalta kestänyt 2,5 vuotta. Vaikka suomalainen kou-
lutus on pidempi ja työtehtävät on määritelty itsenäisemmiksi, ovat molemmat tutkinnot
omassa maassaan alan työtekijätasolla vaadittuja perustutkintoja. Tällä perusteella vastaa-
vuuden määrittelyä voi pitää sopivana.

Vuonna 1987 suoritetun mielenterveyshoitajan tutkinnon tunnustamista Kranken-
schwester-tutkintoon ZAB ei suositellut. Perusteluna on, että kyseinen kolmivuotinen tut-
kinto on Suomessa sairaanhoitajatutkintoa alempi, eikä siihen sisälly koulutusta yleissai-
raanhoitoon. (ZAB 25.7.1994) Kannanottoa voidaan pitää oikeana, sillä mielenterveyshoi-
taja oli Suomessa kouluasteen tutkinto.

Vuonna 1992 valmistuneen lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkintoa verrattiin
ZAB:n lausunnossa saksalaiseen Rettungsassistent/in-tutkintoon. ZAB:n lausunnon mu-
kaan suomalaiseen tutkintoon johtaneet opinnot ovat kestäneet 2000 tuntia. Ensimmäisen
vuoden teoreettisten opintojen osalta tutkinto vastaa saksalaista, mutta suomalaisessa kou-
lutuksessa ei ole koulutuksen läpi käyvää käytännön opetusta, joten suora vastaavuus ei
tule kysymykseen. Lausunnon mukaan myös koulutusaika on ollut saksalaista lyhyempi.
Hyväksymisen ehdoksi suositellaan soveltuvuuskoetta tai ohjattua sopeutumisaikaa. Sak-
salainen koulutus erityisissä valtiollisesti hyväksytyissä Rettungsassistent/in-tutkintoon
valmentavissa kouluissa kestää kaksi vuotta (Beruf Aktuell 1997/98, 347). Suomalainen
lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja -koulutus on kestänyt peruskoulupohjalta 2,5 vuotta
ja ylioppilaspohjalta 1,5 vuotta. Koulutusajan pituudessa ei näin ollen todellisuudessa ole
ollut olennaista eroa.

Suomalaisista sairaanhoitajan tutkinnoista ovat sairaanhoitajadirektiivien 77/452/ETY
ja 77/453/ETY mukaisia vasta sellaiset tutkinnot, joihin johtava koulutus on alkanut 1.1.1992
jälkeen. Jos koulutus on alkanut aikaisemmin, vastaanottavalla maalla on oikeus vaatia todis-
tusta siitä, että ”asianomaiset ovat tosiasiallisesti ja luvallisesti harjoittaneet yleissairaan-
hoidosta vastaavan sairaanhoitajan toimintaa ainakin kolme vuotta todistuksen antamista
seuranneiden viiden vuoden aikana”. (77/452/ETY 4. artikla) Tutkimusajankohtana, vuosi-
na 1994–1996, oli hyvin vähän sellaisia, jotka olisivat voineet suorittaa direktiivin mukai-
sen koulutuksen, sillä sairaanhoitajakoulutus kestää ylioppilaspohjaltakin 3,5 vuotta.

Tutkintotodistuksen tulkintaa vaikeuttaa se, että suomalaisessa tutkintotodistuksessa ei
tutkintonimikkeenä ole pelkkä sairaanhoitaja, vaan lisäksi on mainittu erikoistuminen, esi-
merkiksi sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoito. Ulkomailla vastaavuuksista päättävät
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ovat olleet epätietoisia siitä, onko kyseessä lainkaan direktiivissä tarkoitetussa mielessä
yleissairaanhoitajana toimimiseen vaadittu sairaanhoitajan tutkinto vaiko kapea-alaisempi
erikoistunut tutkinto. KMK:n suosituksen mukaan vain sellainen suomalainen sairaanhoi-
tajatutkinto, jossa oli erikoistuminen sisätautien ja kirurgiseen sairaanhoitoon, tunnustettiin
suoraan vastaamaan saksalaista Krankenschwester-tutkintoa. (ZAB 30.11.1994) Perustelu-
na esitettiin, että sisätautien ja kirurgiseen sairaanhoitoon erikoistuneiden opiskeluun kuu-
luneet aineet ovat myös saksalaisessa tutkinnossa keskeisiä aineita. Jos hakijalla oli jokin
muu erikoistuminen, vaadittiin häneltä lisäksi tietyn mittaista työskentelyä (sopeutumisai-
kaa) jollakin muulla kuin hänen omalla erikoistumisalallaan. Kuitenkin sairaanhoitaja,
lastensairaanhoito -tutkintotodistuksella voi saada heti tunnustuksen  saksalaiseen lasten-
sairaanhoidosta vastaavaan Kinderkrankenschwester-tutkintoon (ZAB 12.8.1996).

Suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon tunnustamiseen liittyvät ongelmat koskivat pää-
asiassa vain siirtymävaihetta, vuosia 1994–1997, aikaa ennen uusien suomalaisten tutkin-
tojen tulemista sairaanhoitajadirektiivien mukaiseksi. Nykyisin myös vanhemman sairaan-
hoitajatutkinnon suorittaneet ovat yleensä jo ehtineet hankkia kahden vuoden ammattiko-
kemuksen, joten heidänkin tutkintonsa tunnustetaan ilman lisävaatimuksia. Sairaanhoitajan
tutkinnon hyväksymistä koskevista siirtymäkauden epäselvyyksistä kertoo sekin, että muuta-
mat Saksaan työhön pyrkivät sairaanhoitajat ovat pyytäneet Opetushallitukselta lausuntoa
koulutuksestaan (OPH 54/103/97 ja OPH 19/103/97).

Epäselvyyksien ja kyselyjen välttämiseksi on tärkeää, että suomalaiset oppilaitokset
kirjoittavat tutkintotodistuksensa sillä tavoin, että todistuksista tai ainakin niiden liitteistä
voi tarkistaa, että tutkinnossa on kaikki direktiivissä määritellyt opetussisällöt.

Vasta 1.1.1993 jälkeen alkanut suomalainen kätilökoulutus on kätilödirektiivien 80/
154/ETY ja 80/155/ETY mukaista. Sellaisilta, joiden koulutus on hankittu aikaisemmin,
voidaan vaatia vähintään kolmen vuoden työkokemusta, joka on hankittu edeltäneiden vii-
den vuoden ajalla. ZAB suositteli vuonna 1994 antamassaan lausunnossa suomalaisen ha-
kijan hyväksymistä kätilöksi soveltuvuuskokeen jälkeen (ZAB 13.4.1994).

Fysioterapeutin tutkinto kuuluu Saksassa direktiivin 92/51/ETY piiriin. Vastaava tut-
kinto kuuluu useissa muissa EU-maissa korkea-asteen koulutuksesta annetun direktiivin
48/89/ETY piiriin. Saksalaisen tutkinnon tunnustamista auttaa se, että tutkinto on mainittu
direktiivin 92/51/ETY liitteessä C tutkintona, jolla on erikoisrakenne. (Becker-Dittrich
1996, 10)

KMK on selvittänyt fysioterapeutin tutkintoja koskevassa lausunnossaan melko perus-
teellisesti Saksan ja Suomen fysioterapeuttikoulutuksen eroja. Lausunnossa todetaan, että
suomalaisessa tutkinnossa on laajempi sisältö kuin saksalaisessa. Siihen on sisältynyt
enemmän ravitsemustietoa, kansanterveysoppia, organisaatioteoriaa jne. Suomalaisessa tut-
kinnossa on sekä teorian että työn opetusta enemmän kuin saksalaisessa ja ammattiteorian
opetuksen osuudet ovat huomattavan samanlaisia. Hierontaa kuitenkin opetetaan Suomessa
vähemmän. Suomalaiseen koulutukseen ei myöskään sisälly vuoden kestävää harjoittelua,
joka on olennainen osa saksalaista koulutusta. Sellainen hakija, joka oli ennen lääkintävoi-
mistelijakoulutusta suorittanut kuntohoitajatutkinnon, sai tunnustamisen suoraan, koska
kuntohoitajakoulutukseen oli sisältynyt 226 tuntia hieronnan perusteita. (ZAB 19.6.1995)

Kaksi suomalaista lääkintävoimistelijaa (fysioterapeuttia) oli hakenut Saksasta töitä
hierojana (Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in). Näistä hakemuksista annetuissa
lausunnoissa (ZAB 5.9.1996 ja ZAB 25.3.1996) todetaan, että suomalainen koulutus on
kestänyt 2,5 vuotta, eikä kyseessä ole korkeakoulututkinto. Saksalaisen tulkinnan mukaan
tutkinto kuuluu näin ollen direktiivin 92/51/ETY piiriin. Suomalaisessa ja saksalaisessa
koulutuksessa on kahden ensimmäisen vuoden sisältö ollut muuten hyvin samanlainen,
mutta Suomessa hierontaa on ollut vain 50 tuntia, kun sitä Saksassa vuoden 1960 tutkinto-
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vaatimusten mukaan on ollut 345 tuntia. Vuonna 1994 vahvistetun saksalaisen tutkintoase-
tuksen mukaan hierontaa sisältyy tutkintoon 150 tuntia. Suomalaiseen koulutukseen sisäl-
tynyt teoreettisen ja käytännöllisen opetuksen kokonaismäärä, 600 tuntia, on riittävä, mutta
suomalaisen tutkinnon 400 tunnin käytännön harjoittelu on vähemmän kuin Saksassa vaa-
ditaan. Molemmissa lausunnoissa suositellaan tutkinnon tunnustamista hakijoiden pitkän
työkokemuksen vuoksi lyhyen sopeutumisajan jälkeen. Masseur/in und medizinischer Ba-
demeister/in -tutkintoa ei mainita direktiivin 92/51/ETY liitteessä, joten se on toisen asteen
tutkintoa vastaava tutkinto. Lääkintävoimistelijan tutkinto sijoitetaan koulutusjärjestelmäs-
sä korkeammalle tasolle, mutta koska hakijat ovat pyrkineet nimenomaan hierojan töihin,
voidaan rinnastusta heidän kohdallaan pitää perusteltuna.

ZAB suositteli suomalaisen 3,5-vuotisen laboratoriohoitajan tutkinnon tunnustamista
vastaamaan saksalaista Medizinisch-technische/r Laboratoriumassistent/in -tutkintoa (ZAB
22.12.1994). Saksalaiseen tutkintoon johtava koulutus on kolmivuotinen ja sen pohjakou-
lutuksena on reaalikoulu (Realschule). Tutkinnon suorittaneet tekevät lähinnä näytteiden
analysointia laboratorioissa ja osallistuvat vain harvoin potilastyöhön (Beruf Aktuell 1997/
98, 284). Suomalainen tutkinto on ollut opistoasteen tutkinto. Työtehtävissä on näytteiden
käsittelyn ja analysoinnin lisäksi myös potilaiden ohjausta ja neuvontaa. (Saarinen 1996, 49)

Suomalainen terveydenhoitajakoulutus sisältää vuodesta 1987 lähtien sairaanhoitaja-
koulutuksen ja sen lisäksi yksivuotisen terveydenhoitajakoulutuksen. Terveydenhoitajan
tutkinnon suorittaneet saavat Suomessa työskennellä myös yleissairaanhoitajina. EU:n sai-
raanhoitajadirektiivit eivät kuitenkaan kaikkien maiden tulkinnan mukaan koske tervey-
denhoitajatutkinnon suorittaneita, koska terveydenhoitajia ei ole mainittu direktiiviin si-
sältyvässä tutkintoluettelossa eikä heitä myöskään Suomessa rekisteröidä sairaanhoitajiksi.
Esimerkiksi Opetushallitukselle tehdyt kyselyt kertovat, että Englantiin töihin hakevilla
terveydenhoitajilla on ollut ongelmia tutkinnon hyväksymisessä (esimerkiksi OPH 21/
103/94). Tutkimusaineistoni mukaan Saksassa ei kuitenkaan pitäisi terveydenhoitajien tut-
kinnon tunnustamisessa tulla ongelmia. ZAB:n lausunnon mukaan terveydenhoitaja hyväk-
sytään Saksan sairaanhoitajista annetun lain perusteella. (ZAB 27.9.1994)

Tutkimusaineistossa oli myös muutamia tapauksia, joissa hakija on joko tarkoituksella
tai tietämättömyyttään antanut harhaanjohtavia tietoja. Eräs sairaanhoitajaksi tunnustamista
hakeva kertoi hakemuksessaan, että hän oli saanut Suomessa sairaalassa jatkokoulutuksen
sairaanhoitajaksi. Hakemuksen liitteenä oli kopio suomalaisen apuhoitajan tutkinnon täy-
dentämisestä perushoitajaksi. KMK tarkisti tutkintojen aseman vielä Suomesta ja sai Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskukselta selvityksen sairaanhoitajan, apuhoitajan ja perushoitajan
tutkintojen eroista. Näiden perusteella se ilmoitti, ettei kyseessä ole sairaanhoitajan tutkinto
(ZAB 10.1.1996). Esimerkki osoittaa, että tutkintojen vastaavuuksia arvioivalla pitää olla to-
della täsmälliset tiedot kyseisen maan tutkintojärjestelmästä ja että lisäksi tarvitaan verkos-
toja, joiden kautta tiedon voi varmistaa. Kaikkia vieraan maan koulujärjestelmän variaatioita
ja muutoksia ei missään organisaatiossa voida tuntea.

Suomalaisen farmaseutin tutkinnolle oli haettu vastaavuutta saksalaiseen Pharmazeu-
tische Assistent -tutkintoon. ZAB suositteli hakemuksen hyväksymistä, mutta huomautti,
että suomalainen farmaseutti on ensimmäinen osa 160 opintoviikon laajuisesta yliopisto-
tutkinnosta, joten se ylittää vaativuustasoltaan saksalaisen Assistent/in-tutkinnon (ZAB
20.9.1995). Saksassa Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in -tutkinnon suorittaneet
työskentelevät pääasiassa apteekeissa apteekkarien valvonnassa. Koulutus kestää 2,5 vuotta,
jonka lisäksi on puolen vuoden harjoittelu. Pääsyvaatimuksena on reaalikoulu (Realschule)
tai sitä vastaava koulutus. (Beruf Aktuell 1997/98, 283) Pharmazeutische Prüfung -tutkin-
toon johtava koulutus annetaan yliopistossa. Opiskeluaika on vähintään neljä vuotta. Opis-
keluun liittyy puolen vuoden apteekkiharjoittelu ja toinen puolen vuoden harjoittelu joko
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apteekissa, lääketeollisuudessa, sairaala-apteekissa tai muussa vastaavassa paikassa. Opis-
kelun päätteeksi suoritetaan valtiontutkinto. (Studien- und Berufswahl 1997/98, 147–148)

Osavaltion terveydenhoitoviranomaisen kysymykseen, onko hakijalla oikeus toimia ap-
teekkarina Suomessa, ZAB vastaa, että suomalainen proviisorin tutkinto antaa siihen oikeu-
den. (18.1.1994)

Hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämisestä tutkimusaineistossa
oli yksi osavaltion terveysviranomaisilta tullut kysely. Vastauksessa sanottiin, että hakijalla
on Suomesta lisensiaatin tutkinto vuodelta 1976 ja että hänellä on ollut siitä lähtien lupa
harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia. Hänen täytyy toimittaa Saksan viranomai-
sille todistus siitä, että hän on viiden viime vuoden aikana harjoittanut hammaslääkärin
ammattia vähintään kolmen vuoden ajan.

16.5.4. Insinöörin tutkintojen tunnustaminen

Suomalaiset teknillisestä oppilaitoksesta valmistuneet insinöörit hakivat yleensä tutkinton-
sa tunnustamista saksalaiseen Fachhochschule-tutkintoon. Hakijoiden todistuksistaan teet-
tämissä saksannoksissa teknillinen oppilaitos oli joskus käännetty sanalla Fachhochschule.
Englanninkielisissä käännöksissä taas käytettiin sanaa Polytechnic (esim. ZAB 29.1.1996).
Insinööritutkinto oli joskus myös käännetty käyttäen englantilaista lyhennettä B.Sc. (ZAB
16.6.1995). Käännösten avulla pyrittiin antamaan vaikutelma, että koulutus on tasoltaan aka-
teemista. Näistä yrityksistä huolimatta ei suomalaisia opistoinsinöörin tutkintoja Saksassa
tunnusteta vastaamaan Fachhochschule-tutkintoa. Tutkimusaineistossa olleissa ZAB:n lau-
sunnoissa todettiin, että ensimmäiset insinöörit valmistuvat suomalaisista ammattikorkea-
kouluista vasta vuonna 1996. (ZAB 24.1.1996)

Usein kysyttiin sitä, onko suomalainen insinööritutkinto verrattavissa korkeakoulutut-
kintoon. Kaikille annettiin sama vastaus: ei ole, vaan teknillisten oppilaitosten antama to-
distus on verrattavissa lähinnä vanhaan saksalaiseen insinööritutkintoon (ZAB 16.5.1994,
ZAB 8.7.1994, ZAB 16.8.1994, ZAB 27.9.1994, ZAB 10.10.1994, ZAB 12.12.1994, ZAB
10.7.1995, ZAB 22.4.1996).

Tyypillinen insinöörikoulutuksesta annettu kuvaus oli jo ZAB:n 2.3.1993 antamassa
lausunnossa, jossa oli kyse vuonna 1988 suoritetusta suomalaisesta rakennusinsinöörin tut-
kinnosta: ”Tutkintoon on pääsyvaatimuksena ollut pääkoulua (Hauptschule) vastaava kou-
lutus ja 16 kk:n harjoittelu. Tältä pohjalta koulutus on kestänyt neljä vuotta. Ylioppilas-
pohjalta on vaadittu 12 kk:n harjoittelu ja koulutus on kestänyt kolme vuotta. Hakijoiden
on pitänyt läpäistä pääsykoe. Koulutus vastaa Saksan vanhaa insinöörikoulutusta.”

ZAB:n vastaavuussuositusten mukaan rakennusalan insinööritutkinnolla voi saada ni-
mityksen Bautechnische/r Assistent/in -toimeen. (ZAB 10.1.1996, ZAB 24.1.1996, ZAB
23.2.1996, ZAB 20.3.1996)

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen vastaavuudesta saksalaisiin Fachhochschule-oppi-
laitoksiin tehtiin useita kyselyjä. Vastauksissa sanottiin, että KMK valmistelee parhaillaan
yleiskannanottoa (ZAB 21.3. 1994, ZAB 16.6.1995, ZAB 1.2.1996). Samanlainen vastaus an-
nettiin rakennusarkkitehtejä ja sisustusarkkitehtejä koskeneeseen kyselyyn (ZAB 3.2.1995).

Muutamat hakijat ovat pyytäneet Suomesta Opetushallitukselta lausuntoa insinööritut-
kinnosta. Opetushallitus on kirjoittanut lausuntoja, joissa sanotaan suomalaisen insinööri-
tutkinnon kuuluvan direktiivin 89/48/ETY piiriin (esimerkiksi OPH 63/103/97). Lausunnot
eivät ole muuttaneet saksalaisten kantaa. ZAB:n nykyisin voimassa olevan kannanoton mu-
kaan vain ammattikorkeakoulututkinnot tunnustetaan vastaamaan Fachhochschule-tutkintoja.
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16.5.5. Teknikon tutkintojen tunnustaminen

Teknikkotasoisista tutkinnoista oli rakennusteknikosta (rakennusmestarista) annettu kaksi
lausuntoa, joissa oli erilainen vastaavuussuositus. Suomalainen pientaloja valmistava yritys
kertoi ZAB:lle osoitetussa kirjeessään, että yrityksen palveluksessa olevalta rakennusmestarilta
on vaadittu todistusta kauppakamarin hyväksynnästä (Handelskammerskarte), mutta sen
saannissa on ollut ongelmia. ZAB lähetti kysyjälle kopion aikaisemmasta vastaavanlaista
tapausta koskeneesta lausunnosta. Siinä oli kyseessä henkilö, joka oli suorittanut ensin kaksi-
vuotisen rakennusalan ammattikoulututkinnon. Tutkintoon oli lausunnon mukaan kuulunut
n. 1560 tuntia käytännön työtä, 1053 tuntia ammattiaineita ja 312 tuntia yleissivistäviä aineita.
Tämän jälkeen henkilö oli suorittanut teknillisessä opistossa kolmivuotisen rakennusmesta-
rin koulutuksen. Lausunnon mukaan toisenlaisen koulutusrakenteen vuoksi tutkinnon tun-
nustaminen Techniker-tutkintoon ei tule kyseeseen, ja tutkintoa suositellaan verrattavaksi
saksalaiseen kisällintutkintoon (Gesellenprüfung), joka on mahdollista joissakin osavaltioissa
suorittaa pääosin kouluopiskeluna. (ZAB 11.12.1995) Tästä lausunnosta näkyy hyvin, että
Saksassa tutkinnon vertailussa lasketaan tarkasti erikseen käytännön työn, ammattiaineiden
ja yleissivistävien aineiden opiskeluun käytetty aika. Vertailun kohteena olevan saksalaisen
tutkinnon sisällöstä riippuu, mitä niistä painotetaan.

Toisessa samana vuonna annetussa lausunnossa rakennusteknikon tutkinnolle suositel-
laan vastaavuutta Technische/r Assistent/in, Fachrichtung Bautechnik -tutkintoon. Saksa-
laisen koulutusoppaan (Beruf Aktuell 1997/98, 280) mukaan kyseiset tekniset avustajat te-
kevät rakennuspiirustuksia ja laskelmia ja hoitavat näihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä
ATK:ta apuna käyttäen. He työskentelevät rakennusyrityksissä, teknisissä laboratorioissa
ja insinööritoimistoissa. Koulutusta annetaan vain Nordrhein-Westfalenissa ja se kestää 2–3
vuotta. Lausunnon mukaan suomalaista tutkintoa voidaan yrityksissä pitää todistuksena sel-
laisesta ammatillisesta koulutuksesta, jonka lisäksi ei enää tarvitse vaatia usean vuoden työ-
kokemusta. Hakija oli pyytänyt tutkintonsa rinnastamista ammattikorkeakoulututkinnoksi.
Lausunnossa todetaan, ettei kyseessä ole korkeakoulututkinto, ja vasta nelivuotinen insi-
nööritutkinto antaa Suomessa pääsyn saman alan korkeakouluopintoihin. (ZAB 7.4.1995)

Maanmittausteknikon tutkinnosta annetussa lausunnossa todetaan samoin, ettei tutkinto
anna alakohtaistakaan korkeakoulukelpoisuutta. Sitä voidaan pitää koulutuksena, jonka jäl-
keen ei enää tarvitse vaatia monivuotista työkokemusta. Tutkintoa voidaan verrata lähinnä
saksalaiseen Vermessungstechniker-koulutukseen, jonka koulutuspituus on kolme vuotta.
(ZAB 17.3.1994)

Teknikon tutkinnon vastaavuuksien määrittelyssä oli siis horjuvuutta. Rakennustekni-
koille suositeltiin vastaavuutta toisen asteen tutkintoja vastaaviin tutkintoihin, kisällintut-
kintoon ja teknisen apulaisen tutkintoon. Perusteluksi sanottiin, että koulutusrakenne on
Techniker-tutkinnoissa erilainen kuin suomalaisissa tutkinnoissa. Saksalainen Techniker-
tutkinto on Fachschule-oppilaitoksessa suoritettava jatkotutkinto, johon pääsyvaatimukse-
na on hyväksytyn koulutusammatin tutkinto ja työkokemus. Maanmittausteknikon koh-
dalla kuitenkin suositeltiin vastaavuutta saman alan Techniker-tutkintoon. Käytettävissäni
olivat vain tutkinnoista annetut ZAB:n lausunnot, eikä niistä käynyt ilmi perustetta sille,
miksi suositukset olivat erilaisia.
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16.5.6. Kaupan alan tutkintojen tunnustaminen

Kaupan alan toisen asteen tutkinnolle, merkantin tutkinnolle, ZAB suositteli vastaavuuden
myöntämistä saksalaiseen Berufschule für Wirtschaft und Verwaltung -koulutukseen (ZAB
21.12.1994). Toisessa lausunnossa merkantille suositeltiin vastaavuutta kaksivuotiseen Be-
rufsfachschule für Wirtschaft -koulutukseen (ZAB 16.6.1994). Kaupan alan tutkinnoille
siis suositeltiin vastaavuutta saksalaisiin kouluopiskeluna suoritettuihin opintoihin. Saksas-
sa tällaisia tutkintonimikkeitä on monia erilaisia. ZAB:n lausunnoissa ei mainita mitään
tiettyä tutkintonimikettä.

Opistoasteisesta merkonomin tutkinnosta oli useita lausuntoja. Vuonna 1970 suoritetun
kaksivuotisen keskikoulupohjaisen merkonomitutkinnon katsottin ZAB:n lausunnossa rin-
nastuvan pääsyvaatimusten, koulutuspituuden ja ammattiaineiden osalta kaksivuotiseen
korkeampaan kauppakouluun (Zweijährige höhere Handelsschule) (ZAB 28.4.1996). Sa-
manlainen lausunto annettiin kaksivuotisesta ylioppilaspohjaisesta merkonomikoulutukses-
ta. (ZAB 23.6.1994) Jälkimmäisessä lausunnossa oli mukana kopio 10.8.1992 annetusta ai-
kaisemmasta lausunnosta, jossa kuvataan suomalaista merkonomikoulutusta. Siinä tode-
taan, että merkonomiksi voi ylioppilaspohjalta valmistua kahdessa vuodessa ja peruskou-
lupohjalta kolmessa vuodessa. Suomalainen koulutus ei ole korkeakoulutasoa. Vastaa-
vuutta staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in -tutkintoon ei ole, koska suomalainen koulutus
annetaan kokonaan koulussa, eikä siihen vaadita etukäteen ammattikoulutusta. Lähinnä
merkonomin tutkinnon todetaan rinnastuvan höhere Berufsfachschule -koulutukseen, vaik-
ka suomalainen koulutus on laajempi. (ZAB 18.10.1994)

16.5.7. Sosiaalialan tutkintojen tunnustaminen

Suomeen keskiasteen uudistuksen yhteydessä kehitetyille sosiaalialan toisen asteen tutkin-
noille ei ZAB:n käsityksen mukaan ole Saksassa vastinetta. Päivähoitajan koulutuksen vastaa-
vuutta kysyneelle suositeltiin saksalaisen tutkinnon suorittamista, koska suomalainen kou-
lutus on ollut lyhyt ja siitä puuttuu osia saksalaisen tutkinnon sisällöstä. Oppilaitoksessa voi-
daan sopia, mitä suomalaisesta tutkinnosta voidaan lukea hyväksi (ZAB 10.4.1995). Toises-
sa päivähoitajaa koskeneessa lausunnossa todettiin lopuksi, että lyhyen koulutusajan vuok-
si ei voida suositella tutkinnon välitöntä tunnustamista mihinkään saksalaiseen tutkintoon
(ZAB 21.6.1994).

Kyselyyn, vastaako suomalainen koulunkäyntiavustajan tutkinto saksalaista Erzieher/in-
tutkintoa, annettiin kielteinen vastaus. Perusteluna oli, että suomalainen koulutus on kestä-
nyt vain 1,5 vuotta ja se kattaa vain osan Erzieher/in-tutkinnon sisällöstä. Hakijalle suosi-
teltiin opintojen jatkamista ja Heilerziehungspflegehelfer/in-tutkinnon suorittamista (ZAB
14.8.1995). Heilerziehungspflegehelfer/in-tutkinnon suorittaneet avustavat vammaishoidon
tehtävissä.

Eräs hakija oli suorittanut suomalaisen peruskoulupohjaisen päivähoitajan tutkinnon.
Sen jälkeen hän oli suorittanut Saksassa yksivuotisen Berufskolleg im Bereich Hauswirt-
schaft-Sozialpädagogik -koulutuksen. ZAB:n lausunnossa todettiin, että ammatillisten ainei-
den osalta päivähoitajan koulutukseen kuuluu samoja aineita kuin Saksan Erzieher/in- ja
Kinderpfleger/in-tutkintoihin. Sen sijaan sosiaalipedagogista painotusta, joka sisältyy Sak-
san Erzieher/in-tutkintoon, on suomalaisessa koulutuksessa ollut vähemmän. Suoraa vas-
taavuutta mihinkään saksalaiseen tutkintoon ei voida osoittaa. (ZAB 15.12.1994)
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Seuraava esimerkki kertoo siitä, miten maasta toiseen muuttava sosiaalialan tutkinnon
suorittanut voi joutua moninkertaiseen tutkinnon tunnustamismenettelyyn. Kyseinen henkilö
on muuttanut edestakaisin Saksan ja Suomen välillä. Koska sosiaaliala on molemmissa mais-
sa säännelty, hän on joutunut hakemaan tutkinnon tunnustamista kaksi eri kertaa ja hänen
on myös tarvinnut täydentää opintojaan. Hän oli suorittanut vuonna 1992 nuoriso-ohjaajan
tutkinnon Suomessa. Hän halusi työskennellä Saksassa lastentarhassa ja pätevöityäkseen
tähän täydentää tutkintonsa Erzieherin-tutkintoon. Hän kysyi ZAB:lle lähettämässään kir-
jeessä, mitä hänen pitäisi vielä opiskella Saksassa ja mitä tutkintoja hänen tutkintonsa vas-
taa. Koska KMK ei anna yksittäisille henkilöille ulkomailla suoritettuja tutkintoja koskevia
lausuntoja, kysyjälle lähetettiin kirje, jossa häntä pyydettiin kysymään tietoja aluehallinnosta.
Hän menetteli neuvon mukaan, ja pari kuukautta myöhemmin, 22.12.1994, Münsterin aluehal-
linto kysyi ZAB:ltä hakijan tutkinnon vastaavuudesta. ZAB antoi aluehallinnon yksikölle lau-
sunnon, jossa todettiin, että hakijan kolmivuotiseen ylioppilaspohjaiseen ”Jungengruppen-
leiterin” ”nuorisotoimen ohjaajan opintokirjaa” -nimiseen tutkintoon on sisältynyt yhteensä
4114 tuntia opintoja, joista 901 tuntia on ollut harjoittelua ja pakollisena osana on ollut 15
opintoviikon opinnot Tampereen yliopistossa. Lausunnossa koulutusta verrattiin saksalai-
seen seuraavasti: ”Suomalainen koulutus valmistaa etupäässä työskentelyyn koulun ulko-
puolisessa nuorisotyössä. Sisältöjen osalta koulutuksessa on saksalaisen Erzieher/in-koulutuk-
sen kanssa tällä alueella huomattavia yhtäläisyyksiä. Suomalaisessa tutkinnossa painotetaan
saksalaista enemmän kunnallishallintoa, organisaatio-oppia ja johtamistaitoa. On myös huo-
mattava, että suomalaiseen tutkintoon sisältyy integroituna harjoittelua, ei kuitenkaan vuo-
den kestävää harjoittelua, jota Erzieher/in-tutkintoon vertailtavuus vaatisi.” Pienten lasten
hoitoon vaadittiin eniten lisäopintoja (ZAB 25.19.1994). Kyseinen henkilö suoritti Saksas-
sa vaaditut lisäopinnot ja sai sieltä todistuksen Erzieher-tutkinnosta. Hän palasi kuitenkin
Suomeen ja haki palattuaan Opetushallitukselta saksalaisen Erzieherin-tutkintonsa tunnus-
tamista, koska halusi saada pätevyyden työskentelyyn suomalaisessa lastentarhassa. Hänen
alkuperäinen suomalainen tutkintonsa ei sitä antanut, koska se oli nuorisotyön alalta.

Suomalainen lastentarhanopettajan tutkinto sen sijaan tunnustetaan Saksassa vastaa-
maan Erzieher/in-tutkintoa. Kaikki aluehallinnon viranomaiset eivät kuitenkaan tätä vas-
taavuussuositusta  tunne, ja hakija voi joutua näkemään melko paljon vaivaa, jotta saa
asianmukaisen päätöksen. Eräs kysyjä kertoi ZAB:lle lähettämässään kirjeessä aluehallin-
toviranomaisen ilmoittaneen, ettei hänen  lastentarhanopettajakoulutukseensa sisälly tar-
peeksi harjoittelua, jotta sitä voitaisiin rinnastaa saksalaiseen Erzieherin-tutkintoon. Kysyjä
oli työskennellyt puoli vuotta lastentarhassa Suomessa ja lähes kaksi vuotta Saksassa. Hän
kysyi, tekeekö hänen työkokemuksensa ja se, että Suomi on EU:n jäsen, mahdolliseksi tut-
kinnon tunnustamisen vastaamaan Erzieherin-tutkintoa. ZAB vastasi tavalliseen tapaansa
kysyjälle, ettei se anna lausuntoja yksityiselle kansalaiselle ja kehotti kääntymään aluehal-
lintoviranomaisen puoleen. Kuitenkin se lähetti samaan aikaan myös kyseiselle aluehallinto-
viranomaiselle kirjeen, jossa se sanoi suosittelevansa direktiivin 92/51/ETY mukaista tun-
nustamista Erzieherin-tutkintoon, koska suomalainen lastentarhanopettajakoulutus kuuluu
sen piiriin ja koska hakijalla on direktiivin edellyttämä sopeutumisaika. (ZAB 23.8.1994)

ZAB suositteli myös suomalaisen Tampereen yliopistossa suoritetun sosionomin tut-
kinnon rinnastamista Erzieherin-tutkintoon. Sosionomin tutkinto on Suomessa korkeakou-
lututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen 464/1998 mukaan alempi korkeakoulutut-
kinto. Hakija oli saanut Darmstadtista vastauksen, ettei hänen tutkintoaan voida tunnustaa
Erzieherin-tutkintoon, koska hakijan tutkinnossa painotetaan sosiaalitoimen hallintoa ja
siitä puuttuu pienten lasten hoito. Hakijan tutkinnossa on painopisteenä ollut nuorisotyö.
(ZAB 11.7.1994)
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Suomalaiselle sosiaalialan opistoasteen tutkinnolle ZAB suositteli vastaavuutta Heiler-
zieher/in-tutkintoon.

Diakonissaopistossa vuonna 1987 suoritetusta kolmivuotisesta tutkinnosta, oletettavasti
diakonin/diakonissan tutkinnosta, annetussa lausunnossa todetaan, ettei Diakonissaopisto
ole korkeakoulu, eikä tutkinto sen vuoksi vastaa Saksan Sozialpädägog(e)/in-tutkintoa.
Tutkinnon suorittaneet työskentelevät Suomessa kirkon tehtävissä. Vastaavaa koulutusta
annetaan Saksassa vain Bad Salzuflenissa sijaitsevassa evankelisessa seminaarissa. Siellä
suoritettavan tutkinnon nimi on Kirchlich anerkannte Gemeindehelferin/Gemeindediakonin
(ZAB 11.7.1994). Suomalainen diakonin/diakonissan tutkinto on myöhemmin muuttunut
ammattikorkeakoulututkinnoksi, joten uusia tutkintoja suorittavat oletettavasti saavat vas-
taavuuden Sozialpädagog(e)/in-tutkintoon. Samoin KMK:n yleisen suosituksen mukaan
katsotaan nykyisen sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomin, vastaavan
Fachhochschule-tutkintoa.

16.5.8. Taiteen alan tutkintojen tunnustaminen

Taiteen alan tutkinnoista ZAB oli antanut vain yhden lausunnon. Tutkinto on suoritettu Tu-
run piirustuskoulussa, ja vastaavuusarviossa todetaan, ettei kyseessä ole korkeakoulu. Ha-
kijan tutkinto, josta ei lausunnossa ole tarkempia tietoja, vastaa lausunnon mukaan lähinnä
saksalaista Grafik-Designeria tai kolmivuotista Grafik-Design-Assistent/in -tutkintoa, jois-
sakin osavaltioissa Gestaltungstechnische/r Assistent/in (Schwerpunkt Grafik) -tutkintoa.
(ZAB 1.6.1995)

16.5.9. Alempien korkeakoulututkintojen ja muiden korkea-asteen
tutkintojen tunnustaminen

Saksassa ei ole ollut alempia korkeakoulututkintoja, joten siellä on vaikea löytää vastinetta
suomalaisille alemmille korkeakoulututkinnoille.

Ruotsinkielisessä Social- och kommunalhögskolanissa suoritettu sosionomin tutkinto
on alempi korkeakoulututkinto. Sen rinnastamista Fachhochschule-tutkintoon ei suositeltu,
koska suomalainen koulutus kestää vain kolme vuotta, johon sisältyy harjoittelu. Saksan
Fachhochschule-oppilaitoksissa vähimmäisopiskeluaika on kuusi lukukautta, jonka lisäksi
on useamman kuukauden harjoittelu. (ZAB 5.10.1994)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa, jossa oli arvosanat sosiologiassa, tilasto-
tieteessä ja psykologiassa, oli vuonna 1991 verrattu Saksan Magister-tutkintoon ja todettu,
ettei tutkinto vastaa sitä. Uudessa vertailupyynnössä esitettiin, että tutkintoa verrattaisiin
Fachhochschule-tutkintoon. ZAB:n lausunnossa kuitenkin todetaan, ettei tämä ole mahdol-
lista, koska Fachhochschulessa ei voi opiskella kyseessä olevia aineita. Todetaan, että ha-
kija voi KMK:n päätöksen mukaan käyttää Saksassa suomalaista humanististen tieteiden
kandidaatin nimikettä alkuperäismuodossaan. (ZAB 6.9.1994)

Saksalainen paikallisviranomainen kysyi ZAB:ltä, voiko suomalaiselle antaa oikeuden
ammattinimikkeen Logopädin käyttöön. Hakijalla oli humanististen tieteiden kandidaatin
tutkinto, jossa oli pääaineena fonetiikka ja sivuaineina yleinen kirjallisuustiede, kielitiede,
kasvatustiede ja erikoispedagogiikka. Vastauksessa sanottiin, että hakijan opinnot täyttävät
saksalaisen Klinisches Kurs für Logopäden vaatimukset, joita ovat 240 tuntia teoriaopetusta
ja 7,5 kuukautta kokopäiväharjoittelua. Suomessa ammattiin pääsyn vaatimukset ovat lau-
sunnon mukaan korkeammat. Suomessa logopedin opintojen pohjaksi vaaditaan ylioppi-
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lastutkinto. Saksalaiseen tutkintoon verrattuna suomalaisessa tutkinnossa on vähemmän
harjoittelua. Saksassa harjoittelua on 2100 tuntia. Koulutuksen erilaisen rakenteen vuoksi
suora vertailu ei ole mahdollista. Hakijalle esitettiin sopeutumisaikaa ennen nimikkeen
myöntämistä (ZAB 12.1.1996).

Vuonna 1998 voimaan tulleen korkeakoulujen kehyslain (Bmb+f 1998) mukaan myös
Saksassa voidaan antaa Bachelor- tai Bakkalaureus-tason tutkintoja. Myös Suomen alem-
mat korkeakoulututkinnot voitaneen nyt rinnastaa niihin.

Ongelmallisia ovat myös tutkintojärjestelmähierarkian ulkopuolella olleet korkea-
asteen tutkinnot. Vuonna 1974 Tampereen kieli-instituutista saadusta diplomikielenkään-
täjän koulutuksesta todettiin, ettei se ole korkeakoulututkinto, eikä vastaavuutta Saksan
korkeakoulututkintoon näin ollen voida antaa. Lausunnossa kerrottiin, ettei mainittua suo-
malaista oppilaitosta enää ole ja että kielenkääntäjän koulutus muodostuu nykyisin viisi-
vuotisista yliopisto-opinnoista. (ZAB 23.1.1995)

16.5.10. Ylempien korkeakoulututkintojen tunnustaminen

Suomalaisten ylempien korkeakoulututkintojen tunnustamisessa vastaamaan Saksan Dip-
lom- tai Magister-tutkintoja ei tutkimusaineistossa olleissa lausunnoissa ilmennyt ongel-
mia.

Kun Technische Universität Hamburg halusi lisätä yhteistyötä Skandinavian ja Baltian
maiden yliopistojen kanssa ja kysyi tietoa siitä, miten Teknillisen korkeakoulun tutkinnot
vastaavat saksalaisia opintoja, ZAB:n vastauksessa kerrottiin, että kyseessä on hyväksytty
korkeakoulu, josta valmistuu diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä.
Korkeakoulun antamat tutkinnot vastaavat saksalaisia tutkintoja. (ZAB 17.8.1994)

ZAB:n lausuntojen mukaan suomalainen filosofian kandidaatti vastaa saksalaista Ma-
gister Artium -tutkintoa (ZAB 7.7.1994, ZAB 9.10.1995 ja ZAB 1.3.1996) ja musiikin
kandidaatin tutkinto vastaa saksalaista korkeakoulututkintoa (ZAB 9.2.1994), samoin ark-
kitehdin tutkinto (ZAB 10.12.1994 ja ZAB 29.3.1996). Suomalainen diplomi-insinööri
vastaa saksalaista korkeakoulussa opiskellutta diplomi-insinööriä (ZAB 6.7.1994, ZAB
13.10.1994 ja ZAB 1.4.1996).Taideteollisen korkeakoulun huonekalusuunnitteluun eri-
koistuneen sisustusarkkitehdin tutkinnosta todetaan, että se on todistus loppuunsuorite-
tuista korkeakouluopinnoista (ZAB 29.3.1996).

Turun kauppakorkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa suoritetut tutkinnot
ovat korkeakoulututkintoja, jotka ovat verrattavissa saksalaiseen korkeakoulututkintoon
(ZAB 13.10.1994). Suomalainen ekonomin tutkinto vastaa saksalaista Diplom-Kaufmann/-
frau -tutkintoa (ZAB 15.6.1994, ZAB 20.9.1994 ja ZAB 24.10.1994).

Muutamat Saksassa toimivat suomalaiset yritykset ovat pyytäneet Opetushallitukselta
lausuntoa työpaikassa vastuussa olevan henkilön korkeakoulututkinnosta, yleensä diplomi-
insinöörin tutkinnosta. Opetushallitus ei suomalaisena viranomaisena voi vahvistaa sitä,
että tutkinto vastaa saksalaista diplomi-insinööriä, vaan tämän toteaminen kuuluu saksa-
laisten viranomaisten toimivaltaan. Opetushallitus voi todeta lausunnossaan vain, että
suomalainen diplomi-insinööritutkinto on Suomessa ylempi korkeakoulututkinto, ja se
kuuluu direktiivin 89/48/ETY piiriin. (OPH 55/103/97 ja OPH 65/103/97)
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16.5.11. Opettajan tutkintojen tunnustaminen

Saksassa opettaja on täysin pätevä virkaan vasta sen jälkeen, kun hän on korkeakoulu-
opintojen lisäksi suorittanut sekä ensimmäisen että toisen valtiontutkinnon. Päätöksen pä-
tevyydestä antaa sen osavaltion kulttuuriministeriö (Kultusminister), jossa henkilö aikoo
toimia opettajana. KMK on 14.9.1990 antanut päätöksen siitä, miten direktiivi 89/48/ETY
tulee opettajatutkintojen osalta panna osavaltioissa toimeen. (Becker-Dittrich 1996, liite)

ZAB:n lausunnoissa selvitettiin, onko kyseinen hakija pätevä toimimaan opettajana
Suomessa ja kerrottiin, minkälaisessa opettajanvirassa hän saa Suomessa toimia. Osavaltion
viranomainen voi tehdä tämän tiedon pohjalta päätöksen siitä, onko hakija kelpoinen ha-
kemaansa tehtävään. ZAB on esimerkiksi todennut kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon,
joka antaa Suomessa luokanopettajan pätevyyden, vastaavan saksalaista Erste Staatsprü-
fung für Lehramt an Grund- und Hauptschulen -tutkintoa. Lausunnossa todettiin tutkinnon
antavan Suomessa välittömästi kelpoisuuden opettaa luokilla 1–6. (ZAB 2.2.1994, ZAB
16.6.1994 ja ZAB 7.2.1996)

Baden-Württembergin aluehallintoviranomainen kysyi suomalaisen kotitalousopettajan
tutkinnon vastaavuudesta saksalaiseen opettajantutkintoon. ZAB hankki lisätietoja tutkin-
nosta Suomesta ja antoi niiden pohjalta lausunnon, jossa kerrottiin, että tutkinto antaa Suo-
messa kelpoisuuden opettaa kotitaloutta luokille 1–9. Lausunnossa kerrottiin myös, että
vastaavan pätevyyden antava koulutus on nykyisin viisivuotinen yliopistokoulutus. (ZAB
11.8.1994)

Eräs Saksaan muuttaja on suorittanut maisterintutkinnon, jossa on arvosanat saksassa ja
ruotsissa. Hänellä on Suomessa opettajakelpoisuus kansanopistoihin. ZAB:n lausunnossa
todetaan, ettei Saksassa ole kansanopistoihin (Volkschule) pätevöittävää opettajakoulutusta.
Näissä oppilaitoksissa opettajina toimii sekä sellaisia muodollisesti päteviä opettajia, jotka
eivät ole löytäneet paikkaa varsinaisesta koululaitoksesta että sellaisia Magister-tutkinnon
suorittaneita, joilla ei ole pedagogisia opintoja. Kansanopistoihin voi päästä opettajaksi il-
man pedagogisia opintoja. Jos hakija haluaa saada yleisen opettajakelpoisuuden Saksassa,
hänen tulee täydentää opintojaan. (ZAB 23.1.1995)

Filosofian kandidaatin tutkinnon todetaan vastaavan saksalaista Magister-tutkintoa.
Opettajakelpoisuutta hakija ei kuitenkaan voi saada, koska hänellä ei ole todistusta opetta-
jaksi valmistumisesta (ZAB 28.6.1994).

Kysymykseen suomalaisen Snellman-korkeakoulun tuottamasta opettajapätevyydestä
ZAB vastasi, ettei Snellman-korkeakoulu ole yliopisto, vaan kyseessä on yksityinen steiner-
pedagogiikkaa opettava laitos, joka saa valtionapua ja jonka opetussuunnitelman Suomen
kouluviranomaiset ovat vahvistaneet. Se antaa ammatillista koulutusta, mutta ei tuota kel-
poisuutta jatko-opintoihin.

16.5.12. Lisensiaatin tutkinnon tunnustaminen

Suomessa suoritetun lisensiaatin tutkinnon katsotaan KMK:n 9.9.1994 tekemän päätöksen
mukaan olevan vain tohtorintutkinnon esiaste (ZAB 26.2.1996). Toisissa lausunnoissa li-
sensiaatin tutkinnon sanotaan sijoittuvan yliopiston loppututkinnon ja tohtorintutkinnon
väliin (ZAB 13.6.1995 ja ZAB 23.2.1996).
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16.5.13. Tohtorin tutkinnon tunnustaminen

Tohtorin tutkinnoista oli ZAB:lle tullut vain muutamia kyselyjä sellaisista tapauksista,
joissa henkilö oli hakenut yliopistosta virkaa. Suomalaisen tohtorin tutkinnon tunnustami-
nen ei sinänsä aiheuta ongelmia, mutta joskus tutkinnosta pyydettiin lisätietoja. Suomalai-
sella viranhakijalla oli vuonna 1996 Helsingin yliopistosta saatu todistus filosofian tohtorin
tutkinnosta, mutta väitös oli tapahtunut englanniksi ja tutkinnosta oli olemassa vain eng-
lanninkielinen todistus. Saksalainen yliopisto kysyi, oliko kyseessä todella suomalainen
tohtorin tutkinto. ZAB kehotti saksalaista yliopistoa kysymään asiaa Suomesta. (ZAB
22.4.1996)

Englanninkieliset koulutusohjelmat, tutkintonimikkeet ja tutkintotodistukset aiheuttavat
kaikilla tasoilla ulkomailla sekaannusta. Uskotaan helposti, että kyseessä on jonkin englanti-
laisen tai amerikkalaisen yliopiston tutkinto, joka on tuotu Suomeen ns. franchise-koulutuk-
sena. Suomalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun todistuksessa pitäisikin aina olla tut-
kinnon nimi myös suomeksi, jotta ulkomailla tutkintojen vastaavuuksia arvioivat osaisivat
sijoittaa sen oikeaan paikkaan Suomen tutkintojärjestelmässä.

Kysymykseen, voiko suomalaisen tohtorin tutkinnon muuttaa saksalaiseksi, vastattiin,
että KMK on 9.9.1994 päättänyt, että tutkinnoista täytyy käyttää alkuperäismuotoja. (ZAB
4.1.1995)

Suomessa tiheään tehdyt tutkintonimikkeiden muutokset aiheuttavat vaikeuksia vastaa-
vuuksista päättäville. Kysyttiin esimerkiksi, onko lääkärin pätevyyden suhteen eroa lääke-
tieteen ja kirurgian tohtorin ja lääketieteen tohtorin välillä. Suomesta annettiin tieto, että
edellinen on vain vanhempi nimike eikä eroa ole. (ZAB 2.2.1994)
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17. SAKSALAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN
SUOMESSA

17.1. Tutkintojen tunnustamisen menettelytapojen kehitys

Tutkintojen tunnustaminen on Suomessa melko uusi asia. Ennen Suomen liittymistä ETAan
ammatillista tunnustamista sääteli vain vuoden 1987 alusta voimaan tullut laki ulkomailla
suoritettujen korkeakoulututkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (L 531/86), josta jäl-
jempänä käytetään nimitystä ulkomaanopintolaki, ja vastaava asetus (A 889/86). Tämä laki
on edelleen voimassa, mutta sitä on muutettu kolme kertaa. 1.8.1989 alkaen se laajeni kos-
kemaan myös muita kuin Suomen kansalaisia ja vuoden 1994 alusta muutettiin rinnastamis-
tapaa niin, että ulkomainen korkeakoulututkinto rinnastetaan ensisijaisesti tutkinnon tasoon
ja vain erityisestä syystä nimeltä mainittuun tutkintoon. 15.6.1997 alkaen lakia muutettiin
niin, että rinnastamispäätösten teko siirrettiin opetusministeriöstä Opetushallitukseen ja
otettiin mukaan mahdollisuus rinnastaa ulkomainen tutkinto suomalaiseen ammattikorkea-
koulututkintoon. Nykyisin ulkomaanopintolakia sovelletaan muissa kuin EU/ETA-valtioissa
suoritettuihin tutkintoihin. (OPH 1999a, 5)

Ennen vuotta 1987 yleisesti ottaen vain Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tuotti
Suomessa kelpoisuuden virkoihin, joihin vaadittiin korkeakoulututkinto. Poikkeuksena oli
terveydenhuolto, jonka ammatinharjoittamista säätelevässä lainsäädännössä on jo ennen
ulkomaanopintolakia ollut säädöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tuottamasta kel-
poisuudesta julkiseen virkaan. Vastaavia säädöksiä oli ollut myös korkeakouluja ja Suo-
men Akatemiaa koskevissa säädöksissä. Eräissä tapauksissa oli myös myöntämällä eriva-
paus voitu kelpuuttaa virkaan henkilö, joka on suorittanut tutkintonsa ulkomailla. (OPM
1992:14, 31)

Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen har-
joittelun tunnustamisesta (L 1597/1992) tuli voimaan 1.1.1994 yhtä aikaa ETA-sopimuksen
voimaantulon kanssa. Tästä laista käytetään jäljempänä nimitystä EU/ETA-laki. Tätä lakia
on muutettu 1.7.1994 alkaen (L 579/1994). Samanaikaisesti ulkomaanopintolain kanssa eli
15.6.1997 muutettiin myös tätä lakia. Lain nimeksi tuli nyt laki Euroopan yhteisön yleisen
tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta (L 419/1997). Tätä lakia sovelletaan
EU/ETA-valtioiden kansalaisiin. Laki koskee kaikentasoisia heidän EU/ETA-valtioissa
suorittamiaan tutkintoja. Se koskee virkakelpoisuuden ohella myös ammatinharjoittamisoi-
keutta, ellei kyseisestä oikeudesta ole muussa laissa tai asetuksessa säädetty. (OPH 1999a, 5)

Tutkintojen tunnustamista on rajoitettu Suomessa niin, että edellä mainittujen lakien
perusteella ei voi saada kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon voidaan nimittää vain
Suomen kansalainen. Tämän rajoituksen poistamista kuitenkin valmistellaan. Kyseessä
olevat lait eivät koske evankelisluterilaista kirkkoa, mutta kirkkolakia on myöhemmin
muutettu siten, että vastaavia säännöksiä sovelletaan myös kirkon virkoihin. EU/ETA-
kansalaisen tutkinnon kelpoisuudesta kirkon virkoihin päättää kirkkohallitus, mutta myös
kirkon virkakelpoisuuksista päätettäessä noudatetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkinto-
jen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain periaatteita. Lakia ei myöskään
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sovelleta silloin, jos muussa laissa tai asetuksessa säädetään ETA-valtion kansalaisen
koulutuksen tai ammatillisen harjoittelun tuottamasta oikeudesta harjoittaa ammattia Suo-
messa (L 579/1994, 1 §).

Erityisdirektiivien osalta tehtiin Suomen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset silloin,
kun Suomi liittyi ETAan. Yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän direktiiveistä ensim-
mäinen, 89/48/ETY, saatettiin Suomessa voimaan edellä mainitulla lailla Euroopan talous-
alueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta (L 1597/1992), joka tuli
voimaan 1.1.1994. Toinen yleisen järjestelmän direktiivi, 92/51/ETY, tuli voimaan 1.7.1994
alkaen edellä mainitun lain muutoksella.

17.2. Tutkintojen akateeminen tunnustaminen

17.2.1. Akateemisen tunnustamisen menettelytavat

Korkeakoulut ja myös muut oppilaitokset päättävät Suomessa itse oppilasvalinnoistaan.
Sellainen ulkomailla opiskellut, joka haluaa jatkaa opintojaan Suomessa, hakee opiskelu-
oikeutta suoraan oppilaitokselta. Oppilaitos päättää myös siitä, miten ulkomaisia opinto-
suorituksia luetaan hyväksi suomalaiseen tutkintoon.

Opetushallituksessa tutkintojen tunnustamispäätöksiä tekevät virkamiehet neuvovat
pyydettäessä myös ulkomaisten tutkintojen akateemista tunnustamista koskevissa kysymyk-
sissä. Opetushallitus on nimetty toimimaan Suomen Naric-yksikkönä, ja akateemisen tun-
nustamisen yleisiä asioita koskeva neuvonta kuuluu sen tehtäviin. Korkeakouluissa opis-
kelijavalintoja valmistelevat kysyvät Opetushallitukselta lisätietoja hankalissa tapauksissa,
esimerkiksi silloin, jos hakijan tutkintotodistuksen tasosta tai oppilaitosten virallisuudesta
on vaikea saada tietoja. Korkeakoulu arvioi kuitenkin aina itse, vastaako ulkomaisen tut-
kinnon sisältö ja taso yliopiston vaatimuksia, niin että hakija pystyy jatkamaan opintojaan
suomalaisessa yliopistossa.

Suomalaiset oppilaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti EU:n koulutusohjelmiin, ja op-
pilaitosten kansainvälinen yhteistyö on runsasta. Suomalaiset korkeakoulut ovat myös mu-
kana ECTS-järjestelmässä. EU:n koulutusohjelmiin kuuluvissa opiskelijavaihdoissa sopi-
minen ulkomaisten opiskelujaksojen hyväksilukemisesta on vaihtoon osallistumisen edel-
lytys.

Kuten aikaisemmin on todettu, ulkomaisten tutkintojen ja opintojaksojen akateemista
tunnustamista ohjataan pääasiassa kansainvälisten sopimusten ja suositusten avulla. Suomi
on mukana kaikissa akateemista tunnustamista  koskevissa yhteispohjoismaisissa ja yleis-
eurooppalaisissa sopimuksissa. Nämä sopimukset on pantu toimeen asetuksilla sen jälkeen,
kun Suomi on ratifioinut kyseisen sopimuksen.

Lisäksi on Neuvostoliiton kanssa tehty vuonna 1979 oma sopimus. Tämä korkeakou-
lututkintojen ja oppiarvojen sekä korkeakouluihin pyrkimiseen oikeuttavien todistusten
samanarvoisuuden molemminpuolisesta tunnustamisesta tehty pöytäkirja on saatettu voi-
maan asetuksella 300/80. Se on edelleen voimassa, koska Venäjä on ottanut hoitaakseen
sen velvoitteet.

Suomi on ollut mukana vuonna 1971 tehdyssä opintosuoritusten pohjoismaista kelpoi-
suutta koskevassa päätöksessä (A 257/76) sekä eräissä pohjoismaisissa korkeakouluissa suo-
ritettujen tutkintojen ja opintosuoritusten kelpoisuutta koskevassa päätöksessä (A 523/76).
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Yleiseurooppalaisia sopimuksia on viisi. Vuonna 1953 tehtiin eurooppalainen yleissopi-
mus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta. Suomi ratifioi
sen vuonna 1991, ja sopimus ja sen vuonna 1964 tehty lisäpöytäkirja saatettiin Suomessa
voimaan asetuksilla 1255/1991 ja 1256/1991. Sopimuksessa keskeisenä ajatuksena on, että sen
allekirjoittajavaltiot tunnustavat korkeakouluun pääsyä varten sellaisen toisen sopimuksen
allekirjoittajamaan alueella saadun tutkintotodistuksen vastaavuuden, joka oikeuttaa pää-
syyn vastaaviin oppilaitoksiin siinä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. (A 1255/
1991 1. momentti) Suomessa tämän sopimuksen toimeenpano ei ole aiheuttanut ongelmia,
koska opiskelemaan hakeville voidaan järjestää karsinta. Sopimusta tulkitaan niin, että
henkilö on hakukelpoinen suomalaiseen korkeakouluun silloin, kun hänen todistuksensa
oikeuttaa hänet hakemaan korkeakouluun omassa maassaan, mutta sisäänpääsyn ratkaisee
valintakokeessa tai muussa sitä vastaavassa valintamenettelyssä menestyminen.

Vuonna 1956 tehtiin eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen
vastaavuudesta. Suomi ratifioi sen vuonna 1991, ja se saatettiin voimaan asetuksella 1258/
1991. Vuonna 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen korkeakoulututkintojen aka-
teemisesta tunnustamisesta Suomi ratifioi samoin vuonna 1991, ja se saatettiin voimaan
asetuksella 1257/1991. Vuonna 1979 tehty Unescon Euroopan alueen valtioiden korkea-
kouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvojen tunnustamista koskeva yleissopimus saatettiin
voimaan asetuksella 132/82. Korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta
vuonna 1990 tehty eurooppalainen yleissopimus on Suomessa saatettu voimaan asetuksella
1253/1991. Näissä sopimuksissa on sovittu tutkintojen akateemisen tunnustamisen yleispe-
riaatteista.

Edellä mainitut viisi sopimusta korvaa lähiaikoina vuonna 1997 solmittu Lissabonin
sopimus eli Euroopan alueen valtioiden korkea-asteen tutkintotodistusten tunnustamista
koskeva yleissopimus (Council of Europe 1997a). Lissabonin sopimus tulee Suomessa
voimaan sen jälkeen, kun Suomi on ratifioinut sen.

17.2.2. Esimerkkejä saksalaisten tutkintojen akateemisesta
tunnustamisesta

Saksalaisista yliopistoista ja Fachhochschule-oppilaitoksista on sangen hyvin tietoa saata-
vissa, eikä niissä suoritetuista tutkinnoista yleensä tule Opetushallitukseen akateemista
tunnustamista koskevia kyselyjä.

Korkeakouluun hakukelpoisuudesta on tullut jonkin verran kyselyjä, koska joissakin
tapauksissa yliopistojen opiskelijavalinnoista päättävät eivät ole tienneet, antaako jokin tut-
kintotodistus Saksassa korkeakoulukelpoisuuden. Näitä ongelmia esiintyy etenkin silloin,
jos hakija on suorittanut Abitur-tutkinnon sijasta ammatillisia tutkintoja. Esimerkiksi sak-
salaisessa Deutsche Meisterschule für Mode Münchenissä opiskellut pyysi Opetushallitukselta
lausuntoa tutkinnostaan, koska sitä ei tunnettu suomalaisessa korkeakoulussa eikä sen ar-
voa opiskelijavalinnassa pystytty määrittelemään (OPH 7/103/99). ZAB vastasi tutkinnosta
lähettämääni kyselyyn seuraavasti: ”Kyseessä on ollut kolmivuotinen ammatillinen koulu-
tus, johon pohjavaatimuksena on ollut reaalikoulu (Realschule). Tutkinto ei tuota Saksassa
yleistä korkeakoulukelpoisuutta.” Suomessa nykyisin voimassa olevan yliopistoasetuksen
mukaan kolmivuotinen suomalainen ammatillinen koulutus tuottaa korkeakoulukelpoisuu-
den. Korkeakoulun harkittavaksi jäi se, tuottaako yhtä pitkä saksalainen ammatillinen kou-
lutus saman oikeuden.
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17.3. Tutkintojen ammatillinen tunnustaminen

17.3.1. Tunnustamispäätöksiä myöntävät viranomaiset

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan
tai tehtävään silloin, jos päätöksentekoa ei ole annettu muulle viranomaiselle.

Oikeuden harjoittaa ammattia ulkomaisen tutkinnon perusteella myöntää se viranomai-
nen, joka muutoinkin myöntää Suomessa kyseisen alan ammatinharjoittamisoikeuden
(L 579/1994 11 §). Terveydenhuollon ammatinharjoittajien vastuuviranomainen on Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus, eläinlääkäreiden maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosasto, tilintarkastajien joko Keskuskauppakamari tai Julkishallin-
non ja talouden tilintarkastuslautakunta, asianajajien Asianajajaliitto ja merenkulun amma-
tinharjoittajien Merenkulkuhallitus. (OPH 1999a, 13–14)

Arkkitehtuurin alalla päätöstä ei tarvitse erikseen hakea. Lain 1597/1992 mukaan ope-
tusministeriö määrittelee ne Euroopan talousalueen valtioissa annetut muodollista kelpoi-
suutta osoittavat asiakirjat, jotka tuottavat kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, johon vaati-
muksena on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto. Nämä tutkinnot on lueteltu ope-
tusministeriön 31.12.1993 antamassa päätöksessä (1707/1993). (OPH 1999a, 7)

17.3.2. Päätöksentekomenettely Opetushallituksessa

Tutkinnon tunnustaminen tehdään aina hakemuksesta, ja päätös koskee vain hakijan suo-
rittamaa tutkintoa. Yleispäätöstä tai -suositusta, jonka mukaan tietyn maan tietynnimiset
tutkinnot aina vastaisivat jotakin tiettyä suomalaista tutkintoa, ei ole olemassa, vaan jokai-
nen hakemus käsitellään erikseen. Käytännössä aikaisemmat päätökset kuitenkin toimivat
ennakkotapauksina, sillä hyvän hallinnon periaatteiden mukaan hakijoita pitää kohdella ta-
sapuolisesti, niin että samanlaisissa tapauksissa annetaan samanlainen päätös. Jos päätösten
linjauksia muutetaan, muutokset käsitellään Opetushallituksen yhteydessä toimivassa ulko-
maantutkintojen neuvottelukunnassa. Tässä neuvottelukunnassa on edustajat opetusministe-
riöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Opetushallituksesta, tiede-
korkeakouluista, ammattikorkeakouluista sekä opiskelijoiden järjestöistä. (OPH 1999a, 15)

Henkilöt, joilla on ulkomailla suoritettu tutkinto, voivat hakea sen tunnustamista Opetus-
hallitukselta. Päätöksentekomenettely perustuu kahteen edellä mainittuun eri lakiin, lakiin
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (L 531/86)
ja lakiin Euroopan yhteisön yleisen  tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
(L 1597/1992). Menettely vaihtelee jonkin verran sen mukaan, kumman lain piiriin hake-
mus kuuluu. Hakemukseen on liitettävä Suomessa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
ulkomailla suoritetusta tutkinnosta annetusta tutkintotodistuksesta sekä virallisen kääntäjän
tekemät tutkintotodistusten käännökset silloin, jos alkuperäinen todistus on annettu muulla
kuin ruotsin, norjan, tanskan, islannin, englannin, saksan tai ranskan kielellä.

Kun direktiivejä siirrettiin Suomen lainsäädäntöön, otettiin lähtökohdaksi tapa, jolla vir-
kojen kelpoisuusvaatimukset on Suomessa määritelty. Virkoihin on yleisimmin asetettu
kelpoisuusvaatimukseksi tietyntasoinen tutkinto, esimerkiksi soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto tai soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto. Melko harvoin kelpoisuus-
vaatimuksena on jokin tietty, nimeltä mainittu tutkinto. Niinpä Suomessa tutkintojen tun-
nustamispäätökset useimmiten tehdään niin, että päätöksessä määritellään vain taso, johon
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tutkinto tunnustetaan tai rinnastetaan. Vain erityisestä syystä kelpoisuus voidaan määritellä
siten, että tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan tiet-
ty, nimeltä mainittu tutkinto (L 419/1997 § 9).

Suomessa sekä direktiivi 89/48/ETY että direktiivi 92/51/ETY on pantu molemmat
toimeen muuttamalla EU/ETA-lakia (579/1994). Kuitenkin lain mukaan vain direktiivin
89/48/ETY piiriin kuuluvista tutkinnoista voi hakea tunnustamispäätöstä. Direktiivin 92/
51/ETY piiriin kuuluvista tutkinnoista päätöstä ei voi hakea eikä saada, vaan työhönottaja
arvioi tutkintotodistusten tuottaman pätevyyden. Jos siis haluaa kelpoisuuden virkaan tai
tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai opistotutkinto, jonka lukiopohjainen koulutus
kestää vähintään kolme vuotta, täytyy ulkomailla koulutuksensa hankkineen hakea päätöstä
kelpoisuudesta. Jos viran tai tehtävän kelpoisuusehtona on jokin opistotutkintoa alemman
koulutuksen vaatinut tutkinto, ei ulkomaisen tutkinnon tuottamaa kelpoisuutta muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta tarvitse eikä edes voi hakea. Tällaisessa tapauksessa henkilö, jo-
ka on saanut pätevyyden samaan ammattiin jossakin muussa EU-valtiossa suorittamansa kou-
lutuksen perusteella, on pääsääntöisesti kelpoinen vastaavaan ammattiin myös Suomessa.
Käytännössä virkaan nimittäjä tai työhönottaja arvioi hakijan sopivuutta tehtävään samalla
tavalla kuin hän arvioi kotimaisen tutkinnon suorittaneen henkilön pätevyyttä.

Opetushallituksen on annettava EU/ETA-lain piiriin kuuluvista hakemuksista päätös
neljän kuukauden kuluessa kaikkien asiakirjojen saapumisesta. Neljän kuukauden määrä-
aika on määritelty direktiivissä.

EU/ETA-lain mukaan annetuissa tasopäätöksissä sanamuoto on seuraavanlainen:
”Opetushallitus on Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voi-
maanpanosta annetun lain 8 ja 9 §:n (419/1997) nojalla päättänyt, että NN:n tutkintotodis-
tus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto (tai vaihtoehtoisesti alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakou-
lututkinto, korkeakoulututkinto, opistotutkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto, lisen-
siaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto).”

Vain erityisestä syystä voidaan päätös antaa niin, että tutkinto tuottaa kelpoisuuden vir-
kaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on tietty, nimeltä mainittu tutkinto tai
tietyt opintosuoritukset. Tällaista päätöstä haluavan tulee hakemuksessaan esittää asiaa
koskeva pyyntö. Perusteluna hakija voi mainita ne virat tai toimet, joiden kelpoisuusehdot
hän arvioi tutkintonsa täyttävän. (OPH 1999a, 8)

Yksityiskohtaisia kelpoisuusehtoja on Suomessa asetettu esimerkiksi opettajan virkoi-
hin. Opettajankelpoisuuden tuottavassa päätöksessä mainitaan kaikki suoritukset, jotka
pätevältä opettajalta kyseistä koulumuotoa koskevien säännösten mukaan vaaditaan.

Lisävaatimuksia voidaan asettaa koulutuksen pituuden perusteella. Kelpoisuuden saa-
miseksi virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, am-
matillisen korkea-asteen tutkinto tai opistotutkinto, johon johtavan koulutuksen lukiopoh-
jainen kesto on vähintään kolme vuotta, voidaan hakijalta vaatia, että hänellä on asianomai-
sen alan ammattikokemusta, jos hänen saamansa koulutus on vähintään vuoden lyhyempi
kuin Suomessa vaadittava koulutus. Ammattikokemusta voidaan vaatia enintään neljä
vuotta. (L 419/1997 5 §)

Lisävaatimuksia voidaan myös asettaa koulutuksen ja tehtävien sisällön perusteella.
Käytännössä tällaisia lisävaatimuksia voidaan asettaa vain silloin kun päätös annetaan ni-
meltä mainittuun tutkintoon. Jos koulutus on ollut lyhyempi kuin suomalainen tai kun
koulutuksen tai ammattitoiminnan sisällöissä on olennaisia eroja, voidaan vaatia työkoke-
musta, sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta. Pakollinen sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe
voidaan määrätä sellaisiin asetuksella säädettäviin virkoihin, tehtäviin ja ammatteihin, jois-
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sa edellytetään Suomen lainsäädännön tarkkaa tuntemusta. (L 419/1997 6 §)
Lisävaatimuksia on käytännössä asetettu vain silloin, kun tunnustamista on haluttu so-

sionomin tutkintoon tai oikeustieteen kandidaatin tutkintoon.

17.4. Opetusministeriön ja Opetushallituksen tekemät
tutkintojen tunnustamispäätökset

Tutkintojen tunnustamismenettelyn alkuvaiheessa jonkin uudenlaisen tutkinnon tullessa
käsittelyyn siitä pyydettiin tavallisesti lausuntoja korkeakouluista, ja uudentyyppisiä tut-
kintoja käsiteltiin myös ulkomaantutkintojen neuvottelukunnassa. Sitä mukaa kuin koke-
musta on kertynyt, yliopistojen lausuntoja ja neuvottelukunnan kannanottoja tarvitaan vä-
hemmän, koska aikaisempia tapauksia voidaan pitää ennakkotapauksina.

Opetusministeriö on vuosina 1989–1993 tehnyt Saksassa suoritetuista tutkinnoista yh-
teensä 172 päätöstä. Nämä päätökset on tehty ennen EU/ETA-lakia voimassa olleen ulko-
maanopintolain mukaan. Tänä aikana tunnustaminen tehtiin nimeltä mainittuun tutkintoon.
Seuraava taulukko on koottu niin, että siinä on lueteltu kaikki erinimiset saksalaiset tutkin-
not, joista tunnustamispäätös tehtiin. Jos jotakin tutkintoa koskevia päätöksiä on tehty
enemmän kuin yksi, on päätösten lukumäärä mainittu luettelossa.

Saksalainen tutkinto Mihin tunnustettu
Yliopistojen perustutkinnot
Prüfungsabschnitte A und B für Lehramt Alempi korkeakoulututkinto
Prüfung für das Lehramt am Realschule Alempi korkeakoulututkinto
Prüfung für das Lehramt am Gymnasium Alempi korkeakoulututkinto
Prüfung für Übersetzer/in
Erste Staatsprüfung für das Lehramt
Diplom-Gartenbauingenieur
Ingenieur

Alempi korkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Alempi korkeakoulututkinto 2 päätöstä
Diplom-Ingenieur Arkkitehdin tutkinto 8 päätöstä
Diplom-Ingenieur Diplomi-insinööri
Diplom-Ökonom Ekonomi
Diplom-Wirtschaftsmathematiker Ekonomi
Diplom-Volkswirt Ekonomi 3 päätöstä
Diplom-Kaufmann/-frau Ekonomi 8 päätöstä
Diplom-Biologe Filosofian kandidaatti
Erste Staatsprüfung für das Lehramt Filosofian kandidaatti
Zweite Staatsprüfung Filosofian kandidaatti
Diplomlehrer für Geschichte Filosofian kandidaatti
Erste Staatsprüfung, saksa ja englanti Filosofian kandidaatti
Diplom-Übersetzer/in Filosofian kandidaatti 16 päätöstä
Magister Artium Filosofian kandidaatti 16 päätöstä
Diplom-Physiker Filosofian kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Lehrer Filosofian kandidaatti 2 päätöstä
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt Filosofian kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Hauptprüfung in Erziehungsw. Kasvatustieteiden kandidaatti
Diplom-Sozialpädagoge Kasvatustieteiden kandidaatti
Prüfung für das Lehramt Kasvatustieteiden kandidaatti
Erste Staatsprüfung, erikoispedagogiikka Kasvatustieteiden kandidaatti
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Erste Staatsprüfung, pedagogiikka Kasvatustieteiden kandidaatti
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Kasvatustieteiden kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Pädagog(e)/in Kasvatustieteiden kandidaatti 4 päätöstä
Diplom-Sportlehrer/in Liikuntatieteen kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Biologin Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
Diplom-Agraringenieur Maatalous- ja metsät. kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Forstwirt Maatalous- ja metsät. kandidaatti 5 päätöstä
Diplom-Ingenieur Maisema-arkkitehdin tutkinto 4 päätöstä
Diplom des künstlerischen Abschlusses Musiikin kandidaatti
Erste Staatsprüfung für das Lehramt Musiikin kandidaatti
Prüfung für Musikschullehrer Musiikin kandidaatti
Diplom, piano Musiikin kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Psycholog(e)/in Psykologian kandidaatti 11 päätöstä
Abschluβprüfung Theologische fak. Teologian kandidaatti
Magister Artium Valtiotieteiden kandidaatti 2 päätöstä
Diplom-Soziologin Valtiotieteiden kandidaatti 3 päätöstä
Diplomprüfung für Politische Wissenschaft Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Magister Artium Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Diplom-Kaufmann Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Volkswirt Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Forstwirt Ylempi korkeakoulututkinto
Diplomprüfung in Agrarwissenschaften Ylempi korkeakoulututkinto
Zweite Staatsprüfung Ylempi korkeakoulututkinto
Prüfung für Musikschullehrer Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Kommunikationswirt Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Meisterschüler Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Handelslehrer Ylempi korkeakoulututkinto 3 päätöstä
Erste Staatsprüfung für das Lehramt Ylempi korkeakoulututkinto 3 päätöstä
Magister Artium Ylempi korkeakoulututkinto 3 päätöstä
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Ylempi korkeakoulututkinto 7 päätöstä

Fachhochschule-tutkinnot tai niitä vastaavat
Diplom-Ingenieur
Diplom-Kauffrau

Alempi korkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto

Diplom-Sozialarbeiter/in Alempi korkeakoulututkinto
Diplom-Kunsttherapeut Alempi korkeakoulututkinto
Diplom-Bibliothekar/in Kirjastotutkinto 2 päätöstä
Diplom-Sozialpädagoge/in Sosiaalihuoltajan tutkinto
Diplom-Sozialarbeiter/in

Jatkotutkinnot
Doktoris Philosophiae
Doktor der Zahnmedizin
Doktor der Agrarwissenschaften
Konzertexamen
Doktor der Philosophie
Doktor Scientiae Ph.
Doktor der Naturwissenschaften
Doktor Rerum Naturalium
Doktor der Wirtschaftswissenschaft
Doktor der Naturwissenschaft
Doktor Medicinae Veterinarinae
Doktor-Ingenieur

Sosionomin tutkinto

Filosofian lisensiaatti 2 päätöstä
Hammaslääketieteen lisensiaatti
Maa- ja metsätaloustieteen lisensiaatti
Musiikin lisensiaatti
Filosofian tohtorin tutkinto 3 päätöstä
Filosofian tohtorin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinto 3 pääätöstä
Filosofian tohtorin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinto
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto
Tohtorin tutkinto

(Opetusministeriön yhteenvetoluettelo, julkaisematon)
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Luettelosta voi nähdä, että Saksassa tutkintonimikkeiden määrä on suomalaisia suurempi,
niin että esimerkiksi suomalaiseen ekonomin tutkintoon tunnustetaan neljännimisiä saksa-
laisia tutkintoja.

Luettelosta näkyy selvästi yleislinja, jota Suomessa on noudatettu tutkintojen tunnus-
tamislainsäädännön voimaan tulosta alkaen: saksalaisen yksiportaisen korkeakoulututkin-
tojen järjestelmän perustutkinnot, Diplom- ja Magister-tutkinnot, on rinnastettu suomalai-
seen ylempään korkeakoulututkintoon. Silloin, kun luettelossa mainittuja päätöksiä tehtiin,
se oli Suomessa yleensä jokin kandidaatin tutkinto. Fachhochschule-tutkinnot on tunnus-
tettu alempaan korkeakoulututkintoon.

Opettajien Erste Staatsprüfung- ja Zweite Staatsprüfung -tutkintojen tunnustamisessa
on alkuvaiheessa ollut kirjavuutta, niin että Erste Staatsprüfung on joissakin tapauksissa
tunnustettu myös alempaan korkeakoulututkintoon. Pääasiassa se on kuitenkin tunnustettu
ylempään korkeakoulututkintoon.

Ennen EU/ETA-lain voimaan tuloa jatkotutkinnoista pyydettiin aina yliopistojen lau-
sunnot. Lausunnoissa verrattiin opintoja ja opinnäytetyön tasoa. Lausuntojen perusteella
päädyttiin eri tapauksissa erilaisiin päätöksiin niin, että samannimisistä tutkinnoista yksi
voitiin tunnustaa lisensiaatin tutkintoon ja toinen tohtorin tutkintoon.

Ennen suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämistä ei Fachhochschule-
koulutukselle ollut suomalaisessa tutkintojärjestelmässä vastinetta. Joitakin Fachhochschule-
tutkintoja on tunnustettu vastaamaan alempaa korkeakoulututkintoa. Fachhochschule-
oppilaitoksessa suoritetun Diplomprüfung Sozialpädagog(e)/in-tutkinnon on todettu yhdes-
sä Suomessa suoritettujen lisäopintojen kanssa antavan kelpoisuuden sosiaalityöntekijän
tehtävään. (OPM 165/505/96)

Vuoden 1994 alusta lähtien Saksassa suoritettuja tutkintoja koskevat päätökset on tehty
tällöin voimaan tulleen Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voi-
maanpanosta annetun lain 1597/1992 mukaisesti. Tämän lain mukaan päätökset tehdään
pääsääntöisesti tutkinnon tasoon ja vain poikkeustapauksessa nimeltä mainittuun tutkintoon.

Opetusministeriö on tehnyt 1.1.1994–15.6.1997 yhteensä 50 Saksassa suoritettua tut-
kintoa koskevaa tunnustamispäätöstä seuraavasti:

Saksalainen tutkinto Mihin tunnustettu

Diplom-Musiklehrer Aineenopettaja
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen Aineenopettaja
Zweite Staatsprüfung für Grund- und Hauptschulen Aineenopettaja
Diplom-Sportlehrer Aineenopettaja
Staatliche Prüfung für Musikschullehrer Aineenopettaja
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien Aineenopettaja 2 päätöstä
Diplomlehrer für Sport Aineenopettaja 2 päätöstä
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundar-
stufe II

Kauppaoppilaitoksen lehtori

Zweite Staatsprüfung für das Amt des Lehrers Luokanopettaja
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Volks- und Real-
schulen

Luokanopettaja

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und
Hauptschule

Luokanopettaja

Groβe Juristische Staatsprüfung Oikeustieteen kandidaatti
Diplom-Soziologin Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Sozialwissenschaftler Ylempi korkeakoulututkinto
Diplomprüfung für Kaufleute Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Ingenieur Ylempi korkeakoulututkinto
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Diplom-Ingenieur Ökonom Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Schauspielerin Ylempi korkeakoulututkinto
Magister iuris comparativi Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Übersetzerin Ylempi korkeakoulututkinto
Erste Staatsprüfung für das Amt des Studienrats Ylempi korkeakoulututkinto
Magister Artium Ylempi korkeakoulututkinto 13 päätöstä
Diplom-Pädagog(e)/in Ylempi korkeakoulututkinto 3 päätöstä
Diplom-Kaufmann/-frau Ylempi korkeakoulututkinto 4 päätöstä

Fachhochschule-tutkinnot
Diplomprüfung Sozialpädagogik Sosiaalityöntekijä
Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin Sosiaalityöntekijä

Muut
Staatlich anerkannte/r Erzieher/in

Jatkotutkinnot
Doktor der Philosophie

Opistotutkinto

Tohtorin tutkinto
Doktor medicinae veterinarinae Tohtorin tutkinto
Doktor der Medizin Tohtorin tutkinto
Doktor der Veterinärmedizin Tohtorin tutkinto

16.6.1997 alkaen tutkintojen tunnustamispäätökset on tehty Opetushallituksessa. Päätöksien
teon periaatteet pysyivät samoina kuin aikaisemmin, mutta lainmuutos teki mahdolliseksi
tunnustaa tutkintoja myös ammattikorkeakoulututkintoihin. Opetushallituksessa päätöksiä
oli 15.6.1999 mennessä tehty seuraavat 26:

Saksalainen tutkinto Mihin tunnustettu

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien Aineenopettaja
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II Aineenopettaja
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien Aineenopettaja
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen

Luokanopettaja

Magisterprüfung Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Ingenieur Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Übersetzerin Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Oecotrophologe Ylempi korkeakoulututkinto
Diplom-Musiklehrerprüfung, piano Ylempi korkeakoulututkinto
Diplompädagog(e)/in Ylempi korkeakoulututkinto 2 päätöstä
Magister Artium Ylempi korkeakoulututkinto 3 päätöstä
Erste Juristische Staatsprüfung Ylempi korkeakoulututkinto, oikeustieteen

kand. jos suorittaa kelpoisuuskokeen
Fachhochschule
Ingenieur

Muut
Staatlich anerkannte/r Erzieher/in

Jatkotutkinnot

Ammattikorkeakoulututkinto

Opistotutkinto 3 päätöstä

Doktor der Naturwissenschaften Tohtorin tutkinto
Doktor der Agrarwissenschaften Tohtorin tutkinto
Doktor der Forstwissenschaften Tohtorin tutkinto
Doktor der Philosophie Tohtorin tutkinto
Doktor-Ingenieurin Tohtorin tutkinto
Doktor der Medizin Tohtorin tutkinto 2 päätöstä
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Erzieher/in-tutkinto on rinnastettu opistoasteiseen tutkintoon. Tunnustaminen perustuu sii-
hen, että koska saksalainen tutkinto kuuluu direktiivin 92/51/ETY liitteessä C (ks. liite 1)
mainittuihin tutkintoihin, se nousee näin tasoltaan niin, että se voidaan tunnustaa vastaa-
maan direktiivin 89/48/ETY mukaisia tutkintoja. Samalla tavalla todennäköisesti tunnus-
tettaisiin muutkin kyseisen direktiivin liitteessä olevat saksalaiset tutkinnot, jos niiden tun-
nustamista haettaisiin. Niistä suurin osa kuuluu ammatinharjoittamislainsäädännön piiriin,
eikä niiden tunnustamista haeta Opetushallitukselta.

Vuonna 1997 tuli mahdolliseksi tehdä päätöksiä tutkintojen tunnustamisesta ammatti-
korkeakoulututkintoon. Fachhochschule-tutkinnoille on vuonna 1997 tulleen lain muutoksen
jälkeen haettu vasta muutama tunnustamispäätös. Niistä annetuissa päätöksissä tutkinnot
on tunnustettu vastaamaan ammattikorkeakoulututkintoa. Myös Berufsakademie-tutkinnot
ilmeisesti tunnustettaisiin vastaamaan ammattikorkeakoulututkintoa, jos sellaisen tunnus-
tamista haettaisiin, koska Fachhochschule- ja Berufsakademie-tutkinnot katsotaan Saksassa
ammatillisen tunnustamisen ollessa kyseessä samanarvoisiksi.

Diplom-, Magister- ja Staatsprüfung-tutkinnot tuottavat annettujen päätösten mukaan
saman kelpoisuuden kuin suomalainen ylempi korkeakoulututkinto. Opettajantutkinnoista
Erste Staatsprüfung -tutkinnon tunnustetaan vastaavan ylempää korkeakoulututkintoa. Li-
säksi päätöksessä voidaan mainita opetettavan aineen opinnot, esimerkiksi seuraavasti:
”Tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto sekä saksan kielen opetettavan aineen opinnot (55 opintoviikkoa) ja
englannin kielen opetettavan aineen opinnot (35 opintoviikkoa).” (OM 47/505/97) Pedago-
gista kelpoisuutta ei kuitenkaan ensimmäisen valtiontutkinnon perusteella voi saada, koska
kyseinen tutkinto ei anna sitä Saksassakaan. Erste Staatsprüfung -tutkinnon suorittaneen
täytyy vielä erikseen hankkia pedagoginen kelpoisuus.

Vasta Zweite Staatsprüfung -tutkinto tuottaa täyden opettajakelpoisuuden. Esimerkiksi
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen -tutkinnosta on annettu
päätös, jonka mukaan tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan
virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan koulutusohjelman mukaan suori-
tettu kasvatustieteen maisterin tutkinto (OPH 70/108/97). Aineenopettajan ollessa kyseessä
hakijan tutkintotodistus tuotti kelpoisuuden peruskoulun lehtorin ja lukion nuoremman ja
vanhemman lehtorin virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulutut-
kinto ja aineenopettajan pedagogiset opinnot sekä kemian opetettavan aineen opinnot (55
opintoviikkoa) ja englannin kielen opetettavan aineen opinnot (35 opintoviikkoa) (OPM
55/505/97). Jollei ole olennaisia eroja, ei pätevyyttä arvioitaessa vertailla opiskelun sisäl-
töä, vaan lainsäädännössä lähtökohtana on ammatinharjoittaminen.

Opettajapäätösten sanamuotoa on jouduttu vuoden 1999 alusta muuttamaan vastaamaan
uutta opettajien kelpoisuusasetusta, mutta periaatteisiin ei ole tullut muutoksia: jos on pätevä
opettaja Saksassa, saa vastaavan pätevyyden myös Suomessa.

Kun halutaan tutkinnon tunnustamista oikeustieteen kandidaatin tutkintoon, vaaditaan
OPH:n tunnustamispäätöksen lisäksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toi-
meenpanema kelpoisuuskoe. Yliopisto on yleensä määrännyt kelpoisuuskokeen aihealueeksi
Suomen oikeusjärjestelmän rakenteen ja lähteet sekä julkisoikeuden (OPM 709/505/ 94).
Joissakin päätöksissä on kelpoisuuskokeen aihealueeksi edellisten lisäksi määritelty vielä
rikosoikeus ja prosessioikeus (OPH 36/108/97).

Jatkotutkintojen tunnustamiseen on EU/ETA-laki tuonut muutoksen. Ennen sitä kai-
kista tohtorin tutkintoon rinnastusta haluavien tutkinnoista ja väitöskirjojen tasosta pyydet-
tiin korkeakoulujen lausunnot. Aikaisemman lain mukaan päätökset tehtiin nimeltä mai-
nittuun tohtorin tutkintoon, vaikkapa eläinlääketieteen tohtoriin. EU/ETA-lain mukaiset



217

päätökset tehdään yleensä vain tutkinnon tasoon. Tällöin ei sisältövertailuihin ole mahdol-
lisuuksia eikä aihetta.

Yliopistojen lausunnoissa sanottiin usein saksalaisten Doktor-tutkintojen vastaavan lähin-
nä suomalaista lisensiaatin tasoa (esim. OM 181/505/95). Voi hyvinkin olla niin, että Suo-
messa väitöskirjoille asetetaan suuremmat vaatimukset kuin Saksassa. Tämä ei kuitenkaan
estä tunnustamasta molempien maiden tohtorin tutkintoja ammatillisesti samantasoisiksi.
Ammatillista tunnustamista ohjaavien direktiivien ja niiden pohjalta annettujen kansallisten
lakien lähtökohtana on se, että tutkintotodistus tuottaa toisessa EU-maassa saman kelpoi-
suuden kun siinä maassa, jossa tutkinto on suoritettu. Saksan Doktor ja Suomen tohtori
ovat molemmat oman maansa ylin akateeminen tutkinto, joka tuottaa samanlaisen kelpoi-
suuden. Kummassakin maassa tutkintoon vaaditaan itsenäinen tieteellinen tutkielma, jota sen
laatija on puolustanut säännöksissä määritellyllä tavalla. EU:n direktiivien sisältämien peri-
aatteiden mukaan ei löydy perusteita arviolle, etteikö saksalainen virallisen yliopiston
myöntämä tohtorin tutkinto vastaisi ammatillisen tunnustamisen ollessa kyseessä suoma-
laista tohtorin tutkintoa. Kyseessä on virkakelpoisuuspäätös, jonka perusteella on kelpoi-
nen vain hakemaan virkoja, ja virkaan nimittäjä punnitsee tarkemmin hakijoiden ansiot,
myös väitöskirjan tieteellisen arvon.

Niinpä sekä opetusministeriö että Opetushallitus ovat EU/ETA-lain voimaan tultua teh-
neet päätöksiä, joiden mukaan saksalaiset Doktor-tutkinnot tuottavat kelpoisuuden virkaan
tai tehtävään, jossa kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto.

17.5. Toisen asteen tutkinnoista annetut lausunnot

Ammatillisia tutkintoja suorittaneista tutkinnon vertailulausuntoa tarvitsevat usein sellaiset,
joilla on ulkomailla suoritettu sähköalan tutkinto. Kauppa- ja teollisuusministeriö on tehnyt
14.6.1996 annetun sähköturvallisuuslain (L 410/1996) nojalla päätöksen sähköalan töistä
(KTM 516/1996). Sen 9 §:n mukaan sähköalan töitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään
ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt henkilö. Henkilöiden pätevyys-
vaatimukset vaihtelevat työn vaativuuden mukaan. Työt on jaettu sellaisiin, joissa voi aiheu-
tua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä sekä sellaisiin, joissa vaaditaan ammattitaitoa. Sähkö-
pätevyyksiä voidaan myöntää kolmen tasoisia. Kaikkiin vaaditaan ammatillisen tutkinnon
lisäksi hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto sekä työkokemusta. Arviointilai-
toksena toimiva Turvatekniikan keskus antaa pätevyystodistukset hakemusten perusteella.
KTM:n päätöksen 23 §:ssä sanotaan, että arviointilaitoksen tulee pätevyystodistuksia
myöntäessään sen lisäksi, mitä siitä muualla säädetään tai määrätään, ottaa huomioon ul-
komailla saatu koulutus Opetushallituksen antaman lausunnon perusteella.

Saksalaista sähköalan tutkintoa koskevia lausuntoja on pyydetty vain yksi. Eräs Saksas-
sa sähköalan tutkinnon suorittanut halusi tehdä itse omakotitalonsa sähköasennustyöt. Hän
pyysi tätä varten Opetushallituksen lausuntoa ja sai lausunnon, jonka mukaan hänen kaksi-
vuotinen Berufsfachschule für Technik -oppilaitoksessa suorittamansa koulutus ja sen jäl-
keen oppisopimuksena suoritettu sähköasentajan (Elektroinstallateur) koulutus vastaa
Suomessa suoritettua kolmivuotista sähkövoimatekniikan oppisopimuskoulutusta. (OPH
178/108/97)

Toisen asteen tutkinnoilla valmistuu Suomessa vain harvoihin säänneltyihin ammattei-
hin, eikä Saksassa suoritetuista tutkinnoista ole muita vastaavuuslausuntoja pyydetty.
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17.6. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkintojen
tunnustaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä tarkoitetaan Suomen terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetussa laissa (L 559/1994) tai asetuksessa (A 564/1994) määriteltyjä laillistet-
tuja tai nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden ammatinharjoittamisoikeuteen tarvittavat luvat myöntää Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä perusteita, joilla kyseisiä lupia myönne-
tään eikä niiden käsittelyssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia. Seuraavassa esitetään kui-
tenkin kokonaiskuvan saamiseksi joitakin lukumäärätietoja.

Terveydenhuollon ammattien osalta tehtiin terveydenhuollon ammattien harjoittamista
koskevaan lakiin tarvittavat muutokset vuonna 1994. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
on pitänyt tilastoa Suomeen muuttaneista ulkomaisista terveydenhuollon ammattihenkilöistä
kuten sairaanhoitajista, kätilöistä ja apu- ja perushoitajista uuden ammatinharjoittamislain
tultua voimaan eli vuodesta 1994. Lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on tilastoja jo aikai-
semmaltakin ajalta. (Karvonen 1996, 2)

Terveydenhuollon ammatinharjoittajien muuttovirta kulkee Suomesta poispäin. EU-
alueelta Suomeen tulee vain harvoja. Juha Karvosen sosiaali- ja terveysministeriölle teke-
män selvityksen mukaan vuosina 1994–1996 Suomeen on muuttanut vuosittain Euroopan
unionin jäsenmaista yhteensä noin kaksikymmentä sairaanhoitajaa, kätilöä, perushoitajaa ja
apuhoitajaa. Suurin osa näistä on muissa jäsenmaissa koulutettuja suomalaisia, jotka haki-
vat tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen tultua mahdolliseksi ammatinharjoittamisoi-
keuksia myös Suomesta. Suomeen muuttajien määrän ei myöskään arvella nousevan, kos-
ka Suomessa on avoimia työpaikkoja vähän ja työskentelyssä vaaditaan Suomen kielen
taitoa. (Karvonen 1996, 31–37)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta saadun epävirallisen tilaston mukaan saksa-
laisen yliopistotutkintoa alemman tutkinnon suorittaneita on rekisteröity seuraavasti: vuon-
na 1994 rekisteröitiin yksi sairaanhoitaja, vuonna 1995 viisi sairaanhoitajaa ja yksi fysiote-
rapeutti ja vuonna 1996 yksi hammasteknikko. Vuonna 1997 ei rekisteröity yhtään saksa-
laisen tutkinnon suorittanutta sairaanhoitajaa tai sitä tasoa alempaa ammatinharjoittajaa.

Vuosina 1997–1998 on direktiivien koordinoinnista vastaavan virkamiehen kokoaman
yhteenvedon mukaan direktiivin 89/48/ETY alaan kuuluvia saksalaisia tutkintoja tunnus-
tettu suomalaisiin tutkintoihin seuraavasti: yksi röntgenhoitaja, yksi fysioterapeutti, yksi
psykoterapeutti ja yksi psykologi.
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18. TUTKINTOTODISTUSTEN VERTAILUN KÄYTÄNNÖN
TOIMINTAMALLI

18.1. Vertailun eteneminen

Suomen ja Saksan tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen selvittämisen lisäksi tutki-
mukseni tavoitteena oli koota vertailutyötä tekevien avuksi kuvaus tutkintotodistusten
vastaavuuksien arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja vertailutyön etenemisjärjestyk-
sestä. Tämä kuvaus perustuu sekä edellä selvitettyyn tausta-aineistoon että käytännön työs-
sä saamiini kokemuksiin. Toimintamallia voi käyttää sellaisenaan Suomessa. Jos mallia
sovelletaan muissa maissa, siihen voidaan joutua tekemään kyseisen maan omien säädös-
ten edellyttämiä tarkistuksia. Parhaiten malli soveltuu niiden käyttöön, jotka tekevät pää-
töksiä tutkintojen vastaavuuksista.

Yksittäisten henkilöiden kohdalla on tutkinnon tunnustamisessa kyse itse asiassa tut-
kintotodistuksen tai todistuksien vertailusta. Määritellään todistuksien taso tai niiden vas-
taavuus johonkin toisen maan tutkinnosta annettavaan tutkintotodistukseen.

Työ aloitetaan toimenpiteistä, jotka tutkintojen tunnustamisessa on aina tehtävä. Jos
niitä tehtäessä havaitaan, että jokin tunnustamisen tai vertailun edellytys ei täyty, menettely
päättyy siihen. Vertailumalli etenee seuraavasti:

1. Hakijan tutkintoa koskevat asiat
Varmistetaan
- tutkintotodistuksien aitous
- käännösten virallisuus
- tutkinnon hyväksyminen lähtömaassa
- miten tutkinto sijoittuu lähtömaan tutkintojärjestelmään.

2. Etsitään tutkintoa vastaava taso oman maan tutkintojärjestelmässä.

3. Tarkistetaan, että tutkinto kuuluu tutkintojen tunnustamisjärjestelmän piiriin ja katsotaan, min-
kä säännösten mukaan päätös voidaan tehdä.

4. Varmistutaan siitä, että päätöksen teko kuuluu omaan toimivaltaan.

5. Tarvittaessa selvitetään, minkälaisiin tehtäviin tutkinto antaa kelpoisuuden lähtömaassa.

6. Tarvittaessa selvitetään, mitkä ovat vastaavia tehtäviä Suomessa ja minkälaiset ovat niiden kel-
poisuusvaatimukset.

7. Tarvittaessa vertaillaan opintojen sisältöä lähinnä vastaavaan suomalaiseen.
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Tutkintotodistusten vertailutyön etenemisvaiheet

VÄÄRENNETTY     →→→→ menettely päättyy

          AITO

EI VIRALLISET       →→→→ menettely päättyy

         VIRALLISET

EI HYVÄKSYTÄ      →→→→ menettely päättyy

     HYVÄKSYTÄÄN

EI KUULU          →→→→ menettely päättyy, hakijalle
neuvotaan muita menettelyjä

     KUULUU

EI KUULU          →→→→ menettely päättyy, hakija
ohjataan oikealle viranomaiselle

     KUULUU

   AKATEEMINEN   AMMATILLINEN
TUNNUSTAMINEN TUNNUSTAMINEN

18.2. Tutkintotodistusten aitous

Ensimmäiseksi on syytä tarkistaa tutkintotodistusten aitous. Jos siitä ei saada varmuutta, ei
vertailua yleensä kannata edes aloittaa.

Varmistuakseen todistuksen aitoudesta vertailun tekijä yleensä joko pyytää nähtäväk-
seen alkuperäiset tutkintotodistukset tai niistä tehdyt viranomaisen vahvistamat viralliset
jäljennökset. Suomessa tutkintonsa tunnustamispäätöstä hakevan on toimitettava päätöksen
tekijälle Suomessa virallisiksi vahvistetut jäljennökset alkuperäisistä tutkintotodistuksista.

Viran puolesta vertailuja tekevillä kuten Opetushallituksella on käytössään käsikirjoja
ja todistusmalleja, joista voi tarkistaa, miltä vertailtavana olevan tutkintotodistuksen pitäisi
näyttää ja millaisia tietoja sen pitäisi sisältää. Tarvittaessa voidaan todistuksen aitoutta ky-

Tutkintotodistuksen
aitous

Käännösten
virallisuus

Tutkinnon hyväksyminen
lähtömaassa

Tutkinnon kuuluminen
tunnustamisjärjestelmän

piiriin

Tutkinnon tunnustamisen
kuuluminen

omaan toimivaltaan
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syä sen maan Naric- tai Enic-toimistosta, josta todistus on saatu. Jos kyseisessä maassa ei
ole Naric- eikä Enic-toimistoa, voidaan tutkintotodistusta koskevia tietoja pyytää esimer-
kiksi kyseisen maan suurlähetystöstä.

Väärennökset eivät ole mikään kovin yleinen ilmiö, mutta jonkin verran niitä kuitenkin
huomataan. Koulutusta, jossa opetetaan tunnistamaan väärennöksiä, on järjestetty vuosit-
tain pidettävän EAIE (European Association for International Education) -konferenssin
yhteydessä. Näissä koulutustilaisuuksissa on kerrottu, että etenkin sotaa käyvistä maista
tulevilla on ollut väärennettyjä tutkintotodistuksia. Väärennöksen tekemiseen saattaa jos-
kus olla inhimillisesti ymmärrettäväkin syy, jos esimerkiksi sisällissotaa pakoon lähtenyt ei
ole pystynyt ottamaan mukaansa tutkintotodistuksia, vaikka hänellä sellaiset olisikin. So-
dassa olevista maista ei todistuksen oikeellisuutta juuri pystytä tarkistamaan. (Workshop
for International Credential Evaluation, Barcelona marraskuu 1997, Tukholma marraskuu
1998) Vaikka tutkinnon tunnustamispäätöksen tekijän pitää parhaansa mukaan varmistua
todistuksen aitoudesta, on vastuu todistuksen aitoudesta hakijalla, ja väärennöksen esittäjä
voidaan asettaa oikeudelliseen vastuuseen.

18.3. Tutkintotodistusten käännökset

Vertailun tekijä tarvitsee vieraskielisistä tutkintotodistuksista yleensä käännökset. Eri
maissa on erilaisia käytäntöjä siinä, milloin tunnustamista hakevan on itse teetettävä tut-
kintotodistuksistaan käännökset. Suomessa tutkinnon tunnustamispäätöstä haluavalta
käännöksiä ei vaadita silloin, jos tutkintotodistus on annettu ruotsin, norjan, tanskan, islan-
nin, englannin, saksan tai ranskan kielellä. Muussa tapauksessa tutkintonsa tunnustamista
tai Opetushallituksen vertailulausuntoa haluavan on esitettävä suomalaisen virallisen kääntä-
jän tekemät tutkintotodistusten käännökset. (OPH 1999a)

Pelkkien tutkintotodistusten käännöksien perusteella ei vertailua tule tehdä, vaan niiden
lisäksi tarvitaan aina myös jäljennökset alkuperäisistä todistuksista. On hyvä tarkistaa, että
käännökset on tehty alkuperäisistä todistuksista. Eri kääntäjät ovat voineet kääntää jopa
tutkintojen nimet eri tavoin. Tutkintojen nimet on lähdeteoksissa mainittu alkukielisinä, ja
alkuperäisestä todistuksesta voi katsoa, että tutkinnon nimi on tulkittu oikein. Tässä voi
olla käytännön ongelmia niiden kielten osalta, joissa käytetään erilaista kirjaimistoa.

18.4. Tutkintotodistusten hyväksyminen lähtömaassa

Tutkintojen tunnustamisen perusedellytys on ainakin ammatillisessa tunnustamisessa se,
että tutkinto tunnustetaan lähtömaassaan eli että se tavalla tai toisella kuuluu lähtömaan vi-
ralliseen koulutusjärjestelmään. Tällainen vaatimus asetetaan ammatilliselle tunnustami-
selle kaikissa EU/ETA-maissa. Myös yksityisten oppilaitoksien antamat tutkintotodistukset
hyväksytään, kunhan tutkinto lähtömaassaan lasketaan viralliseksi tutkinnoksi.

Tapa, millä jonkin oppilaitoksen kuuluminen viralliseen järjestelmään vahvistetaan, on
eri maissa erilainen. Suomessa viralliset tutkinnot määritellään lainsäädännössä. Korkea-
koulututkinnot määritellään korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetussa asetuksessa
464/1998. Sellaisissa maissa, joissa tutkintoja ei säännellä lainsäädännössä, on yleensä
käytössä erilaisia akkreditointijärjestelmiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on sekä alueellisia
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että alakohtaisia akkreditointijärjestelmiä. Akkreditointi on usein määräaikainen. Se voi
koskea koko oppilaitosta tai vain joitakin siellä suoritettuja tutkintoja.

Akateemisessa tunnustamisessa suhtautuminen tutkinnon virallisuuteen voi vaihdella,
koska oppilaitoksilla on omaa opiskelijavalintaansa koskevaa harkintavaltaa. Ne voivat
halutessaan hyväksyä jatko-opiskeluun oikeuttavaksi koulutusjärjestelmän ulkopuolella
toimivien oppilaitosten antamia tutkintotodistuksia, jos ne ovat vakuuttuneita virallisen
järjestelmän ulkopuolella olevan oppilaitoksen tasosta ja kyseisen opiskelijan kyvystä suo-
riutua opinnoistaan. Siitä, miten paljon tällaista virallisen järjestelmän ulkopuolelta saatu-
jen todistusten akateemista tunnustamista tapahtuu, ei ole tietoa.

Korkeakouluista on olemassa maailmanlaajuisia hakuteoksia, joista korkeakoulun vi-
rallisuuden voi tarkistaa. Tutkintojen vertailua tekevät tarkistavat niistä tutkintotodistuksen
antaneen korkeakoulun olemassaolon ja myös sen, minkänimisiä tutkintoja siellä voi suo-
rittaa ja millainen on niihin vaadittava ohjeellinen suoritusaika. Tutkintojen vastaavuus-
päätöksiä tekevillä on käytössään myös maakohtaisia hakuteoksia, joissa on tietoja alem-
man asteen oppilaitoksista. Opiskelijoille tarkoitetut hakuoppaat ovat tässä hyvä lähde,
kunhan vertailua tekevä osaa lukea kyseisen maan kieltä. Joidenkin maiden, esimerkiksi
Suomen, hakuoppaat ovat myös www-sivuilla.

Tarvittaessa oppilaitoksen olemassaolo, virallisuus ja sen antamien tutkintojen sijoittu-
minen maan tutkintojärjestelmään tarkistetaan kysymällä asiaa lähtömaasta. Tässä ovat
vertailua tekevien keskinäiset tiedonvaihtoverkostot Naric ja Enic erittäin tarpeellisia.
Ammatillisia tutkintoja koskevan vastaavan tiedonvaihtoverkoston NetRefin kehittely on
vielä kesken, mutta se toimii niiden maiden keskinäisessä yhteistyössä, jotka ovat mukana
projektissa.

18.5. Tutkinnon sijoittaminen lähtömaan tutkintojärjestelmään

Varsinaisessa vertailussa on hyvä ensimmäiseksi hankkia käsiin kuvaus tutkinnon suorit-
tamismaan tutkintojärjestelmästä, jotta pystyy sijoittamaan vertailtavana olevan tutkinnon
siihen. Tutkintojärjestelmien kuvauksia on sekä koulutusjärjestelmiä esittelevissä hakuteok-
sissa että maiden omissa koulutusta esittelevissä julkaisuissa ja koulutuksesta vastuussa
olevien viranomaisten www-sivuilla. EU-maiden tutkintojärjestelmien rakennekuvaukset
löytyvät mm. Eurydicen julkaisuista.

Euroopan komission, Unesco/Cepesin ja Euroopan neuvoston yhteistyönä kehittämään
Diploma Supplement -malliin sisältyy myös yleiskuvaus tutkintotodistuksen antaman maan
korkeakoulujärjestelmästä. (Council of Europe, Unesco/Cepes 1998)

18.6. Vastaavan tason etsiminen oman maan tutkinto-
järjestelmästä

Ensimmäisenä varsinaisena vertailutoimenpiteenä etsitään oman maan tutkintojärjestel-
mästä ulkomaiselle tutkinnolle lähinnä soveltuva paikka. Ulkomaiset yliopistotutkinnot
sijoitetaan suomalaisten yliopistotutkintojen kohdalle, Saksan ja Itävallan Fachhochschule-
tutkinnot ja Hollannin HBO-tutkinnot ammattikorkeakoulututkintojen kohdalle. Yleissi-
vistävän koulutuksen jälkeen suoritettavat ammatilliset tutkinnot sijoitetaan toisen asteen
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tutkintojen kohdalle. Kaikille tutkinnoille ei täsmälleen sopivaa paikkaa löydy. Sen jälkeen
kun opistoasteen koulutus Suomesta loppuu, ei esimerkiksi vastaavuuksia arvioitaessa Sak-
san ammattiopistoissa (Fachschule) suoritetuille Techniker-tutkinnoille enää pystytä hake-
maan Suomen voimassa olevasta koulutusrakennekaaviosta sopivaa paikkaa. Tällaisissa
tapauksissa täytyy tyytyä lähinnä sopivaan paikkaan.

Korkeakoulututkintoja alempien tutkintojen tason ja osittain luonteenkin määrittelyyn
voi yleensä hakea peruslähtökohdat ISCED 97 -luokituksen avulla. Sen perusteella, mihin
tämän luokituksen kohtaan asianomainen maa on sijoittanut vertailtavana olevan tutkinnon,
saa lähtökohdan sille, miltä oman tutkintojärjestelmämme tasolta vastaavuutta kannattaa
alkaa etsiä. Jos koulutus on luokiteltu esimerkiksi tasolle 4C, voi päätellä, että kyseessä on
perustutkintoa vaativampi ammatillinen tutkinto, jonka tarkoitus on pätevöittää suoraan
työmarkkinoille, ei jatko-opintoihin. Suomen erikoisammattitutkinnot on luokiteltu tähän
ryhmään, joten niistä kannattaa todennäköisesti alkaa etsiä tarkempaa vastinetta. Jos kou-
lutus on luokiteltu tasolle 3B, voi heti nähdä, että kyseessä on toisen asteen koulutus, joka
ei anna yleistä korkeakoulukelpoisuutta vaan ainoastaan kelpoisuuden jatkaa sellaiseen
ammattiin suuntautuneeseen korkeampaan koulutukseen, joka ei anna valmiuksia tieteelli-
seen jatkokoulutukseen. Suomessa ei tällaista 3B-tyyppistä koulutusta ole.

Jos tutkintotodistus on saatu sellaisesta maasta, joka on sijoittanut tutkintonsa EY:n taso-
luokitukseen, voidaan tämä luokitus ottaa yhtenä tutkinnon tason määrityksenä huomioon.

Kun tutkintojen tunnustamispäätöksiä tehdään erityyppisten järjestelmien välillä, koh-
dataan suuria ongelmia, jotka kuitenkin täytyy ratkaista tavalla tai toisella, koska päätös on
pääsääntöisesti pakko antaa.

18.7. Tutkinnon tunnustamisen säädöspohja

Suomessa tutkintojen tunnustamista säätelee kaksi lakia, ja ensin katsotaan kumman niistä
piiriin tutkinto kuuluu. Jos tutkinnon suorittaja on EU/ETA-maan kansalainen ja hän on
suorittanut tutkintonsa EU/ETA-maassa, kuuluu tutkinto Euroopan yhteisön yleisen tutkin-
tojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (L 1597/1992) (EU/ETA-lain)
piiriin.

Tutkinnon taso vaikuttaa siihen, voidaanko siitä ylipäätään antaa tunnustamispäätös.
EU/ETA-maiden ulkopuolella saadusta tutkinnosta voi ulkomaanopintolain (L 531/86)
mukaan saada päätöksen vain korkeakoulututkinnoista. EU/ETA-lain mukaan tunnusta-
mispäätöksen voi saada sellaisista tutkinnoista, jotka antavat kelpoisuuden sellaiseen vir-
kaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on vähintään suomalainen opistotutkin-
to. Tutkinnoista, jotka rinnastuvat toisen asteen tutkintoihin, ei päätöstä anneta, vaan niiden
vastaavuudesta päättää työhönottaja.

Tutkintoon vaadittavan koulutuksen kestoa joudutaan vertailemaan tutkintojen tunnus-
tamispäätöksiä tehtäessä. Koulutuksen kesto on yksi kriteeri silloin, kun katsotaaan, voi-
daanko tutkinnosta antaa tunnustamispäätös. EU/ETA-lain mukaan päätöksen saamisen
edellytyksenä on, että kyseessä on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto tai muu
siihen rinnastettava tutkinto (L 1597/1992, 2 §).

Opiskeluaikaa koskevana vertailukriteerinä käytetään tutkinnon suorittamiseen tarvitta-
vaa ohjeellista opiskeluaikaa, ei sitä, kuinka kauan hakija tosiasiallisesti on opiskellut. Oh-
jeelliset opiskeluajat selviävät yleensä hakuteoksista.

Suomalaisissa tutkintotodistuksissa opiskeluaika on määritelty opintoviikkoina. Opinto-
viikkomäärittely ei ole kaikissa maissa käytössä ja opintoviikon määräytymistapakin vaih-
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telee. Joissakin maissa todistuksiin on merkitty luokkaopetuksena annettujen oppituntien
määrä.

Kouluopetuksena suoritetuista tutkintotodistuksista näkee yleensä ainakin opiskelun
keston vuosissa. Tämä antaa perustaa tasopäätösten tekemiselle. Näyttötutkintoina suori-
tetuissa tutkinnoissa opiskeluaikaa ei ole määritelty, eikä sitä näin ollen voi käyttää vertai-
lukriteerinä. Näyttötutkintojen tunnustamista joudutaan pohtimaan silloin, jos vertailtavana
on englantilainen NVQ-tutkinto tai skottilainen SVQ-tutkinto.

18.8. Tutkinnon tunnustamisen kuuluminen omaan
toimivaltaan

Tunnustamispäätös voidaan tehdä vain silloin, jos on siihen toimivalta. Jos on kyse amma-
tillisesta tunnustamisesta, on syytä vielä tarkistaa, ettei päätöksen teko kuulu toiselle viran-
omaiselle, sellaiselle joka vastaa kyseisen alan ammatinharjoittamisesta. Jos kuuluu, pää-
töksenteko siirretään tälle viranomaiselle. Akateemisessa tunnustamisessa taas päätösvalta
on sillä oppilaitoksella, jossa hakija haluaa jatkaa opintojaan.

18.9. Tutkinnon antama ammatillinen kelpoisuus lähtömaassa

Silloin, jos tunnustamista haetaan nimeltä mainittuun tutkintoon, joudutaan ammatillisessa
tunnustamisessa vertailemaan tutkintojen tuottamia ammattipätevyyksiä. Ensin selvitetään,
mihin tehtäviin tutkinto pätevöittää lähtömaassa. EU/ETA-lakia sovellettaessa tarkistetaan,
onko ammatti lähtömaassa säännelty ja jos on, onko hakija lähtömaassa täysin pätevä am-
matinharjoittaja.

Tietoja siitä, millaisiin ammattitehtäviin tutkinto valmentaa, voi saada kyseisen maan
opinto-oppaista ja valtakunnallisista opetussuunnitelmista. Tiedonhankinnassa tarvitaan
kielitaitoa, sillä edellä mainittuja tietolähteitä on vain harvoin käännetty. Tarkempia tietoja
joudutaan usein kysymään asianomaisesta maasta, ja tiedonvaihdossa tarvitaan yhteistyö-
verkostoja. Vertailun tekijän pitää tietää, mistä paikasta kyseisessä maassa ammattiin val-
mentavaa koulutusta koskevaa tietoa saa.

ISCED 97 -luokitus antaa vain implisiittisesti tietoa siitä, minkälaisiin ja minkätasoisiin
ammattitehtäviin koulutus antaa pätevyyden. Ammattialasta kertoo tätä koskeva koodi, ja
tasotieto tulee välillisesti sitä kautta, että yleensä teoreettisempi koulutus, joka antaa laajem-
mat jatkokoulutusmahdollisuudet, johtaa vaativampiin tehtäviin, kuten suunnittelu- ja esi-
miestehtäviin. Luokittelukriteereissä ei tehtävien vaativuutta ole mainittu. Jos tehdään am-
matillisia täsmävertailuja, tarvitaan ISCED 97 -luokituksesta selville saatavan tutkinnon
pääaineen ja opintolinjan lisäksi vielä tietoa ammatista, johon koulutus valmentaa.

Joissakin maissa annetaan myös ammatillisessa koulutuksessa tutkintotodistuksen liite.
Siinä on kuvaus tutkinnon keskeisestä sisällöstä ja siitä millaisiin ammattitehtäviin se val-
mentaa. Saksassa tällainen ”Ausbildungsprofil” liitetään opetussuunnitelmiin sitä mukaa
kuin niitä uusitaan.
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18.10. Lähinnä vastaava ammatti Suomessa

Jos tutkinnon tunnustamista on haettu tiettyyn, nimeltä mainittuun tutkintoon, katsotaan
onko Suomessa säänneltyä ammattia, joka vastaa hakijan ammattipätevyyttä lähtömaassa.
Tässä tapauksessa joudutaan katsomaan, onko siihen kuuluvissa tehtävissä kyseessä olevis-
sa maissa olennaisia eroja.

Jos tehdään ammatillista tutkintoa koskevaa vastaavuuslausuntoa, katsotaan, mikä am-
matti tai mitkä ammatit olisivat Suomessa lähinnä vastaavia. Täysin vastaavaa ei läheskään
aina löydetä.

18.11. Koulutuksen sisällön vertailu

Ammatillisessa tunnustamisessa tutkinnon sisällön vastaavuutta joudutaan selvittämään
silloin, jos hakija hakee tunnustamista nimeltä mainittuun tutkintoon. Rinnastaessaan EU-
alueen ulkopuolisia tutkintoja nimeltä mainittuihin suomalaisiin tutkintoihin Opetushallitus
tarkistaa sisällön vastaavuuden pyytämällä asiasta yliopiston lausunnon. Lausunto pyyde-
tään aina, jos vastaavasta tutkinnosta ei ole aikaisempia päätöksiä. Jos tutkintojen sisällöis-
sä on olennaisia eroja, hyväksymispäätöksen ehdoksi asetetaan opintojen täydentäminen.
Esimerkiksi EU-alueen ulkopuolelta tulevilta opettajilta vaaditaan yleensä aina opettajien
pedagogisten opintojen ja opetusharjoittelun täydentämistä.

Jos tunnustamispäätös tehdään EU/ETA-lain mukaan ja hakija on täysin pätevä vastaa-
vaan ammattiin toisessa EU/ETA-maassa, ei yksityiskohtaista sisällön vertailua useinkaan
kannata tehdä. Tällöin lisävaatimuksia voidaan koulutuksen sisällön perusteella pääsään-
töisesti asettaa vain, jos Suomessa virkaan, tehtävään tai ammattiin valmentava koulutus eroaa
huomattavasti siitä koulutuksesta, joka ilmenee tutkintotodistuksesta. (L 419/1997, 6 §)

Koulutuksen sisällön vastaavuutta joudutaan selvittämään tarkimmin tehtäessä akatee-
mista tunnustamista. Tarkkoja sisältövertailuja saatetaan tarvita, kun halutaan varmistua
siitä, että henkilöllä on sellaiset pohjatiedot, että hän pystyy menestyksekkäästi suoriutu-
maan jatko-opinnoistaan. Tällaisen yksityiskohtaisen sisältövertailun pystyvät parhaiten
tekemään vain oppilaitoksessa toimivat kyseisen alan asiantuntijat. Todistusvertailun lisäk-
si oppilaitokset voivat käyttää myös muita menetelmiä. Voidaan esimerkiksi testata opis-
kelijaksi hakijan lähtötietoja jollakin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tietoa koulutuksen sisällöstä saa tutkintotodistuksesta, jossa usein on oppiaineluettelo.
Tarvittaessa hakijaa pyydetään toimittamaan koulutuksensa sisällöstä lisätietoja. Todistuk-
sessa olevan oppiaineluettelon perusteella voi vertailun pohjaksi tehdä joitakin melko yleis-
luontoisia päätelmiä. Tapa, jolla opiskeluaines jaetaan oppiaineiksi, on erilainen eri maissa
ja myös eri aikoina. Suomen nykyinen opetussuunnitelmajärjestelmä, jossa valtakunnalli-
sesti päätetään vain yleistavoitteet ja tarkka opiskelusuunnitelma tehdään paikallisesti, ei
anna pohjaa, johon ulkomaista tutkintotodistusta voitaisiin yksityiskohtaisesti vertailla.
Kovin yksityiskohtaista sisältövertailua ei muutenkaan voi pitää tarpeellisena siitä syystä,
että koulutuksen sisällöt saman maan sisälläkin vaihtuvat nykyisin usein.
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18.12. Tutkintojen vertailussa tarvittava asiantuntemus

Edellä esitetystä toimintamallista voi päätellä, että ulkomailla suoritettujen tutkintojen
vertailussa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Kokemukseni mukaan vertailumallia
käytäntöön soveltavan pitäisi

– tuntea yleispiirteittäin eri maissa käytettyjä koulutuksen järjestämistapoja, koulutus- ja
tutkintorakenteita sekä tutkintotodistuksia ja osata etsiä luotettavista lähdemateriaa-
leista kulloinkin tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot,

– tuntea kyseessä olevien maiden tutkintojen tunnustamiseen liittyvä lainsäädäntö,

– ammatillisia tunnustamispäätöksiä tehdessään tuntea ammatinharjoittamisoikeuksia
koskeva lainsäädäntö sekä yleispiirteittäin myös maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö,

– ammatillista tunnustamista tehdessään tuntea EU:n tutkintojen tunnustamisdirektiivit ja
osata soveltaa niitä,

– akateemista tunnustamista tehdessään tuntea sitä koskeva kansallinen lainsäädäntö sekä
kansainväliset sopimukset ja suositukset ja osata soveltaa niitä,

– osata hankkia tarvittavat tutkintoa koskevat lisätiedot käyttäen hyväkseen sekä kansalli-
sia että kansainvälisiä tietolähteitä ja tiedonvaihtoverkkoja.

Näistä asioista olisi hyvä järjestää koulutusta ainakin työvoimaviranomaisille ja oppilaitok-
sissa opiskelijavalintoja tekeville.
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19. POHDINTA

19.1. Tutkintojen tunnustamismenettelyjen toimivuus

Tutkimusongelmanani oli sen selvittäminen, miten hyvin ulkomailla suoritettujen tutkin-
tojen vastavuoroinen tunnustaminen Euroopan unionissa käytännössä toimii. Pyrin saa-
maan tietoa siitä, saadaanko kaikentasoiset tutkinnot tunnustettua. Tavoitteenani oli myös
etsiä ja analysoida tutkintojen tunnustamista vaikeuttavia tekijöitä. Esimerkkiaineistona
käytin Suomen ja Saksan tutkintojärjestelmiä ja näissä maissa tutkintojen vastavuoroisesta
tunnustamisesta tehtyjä päätöksiä.

19.1.1 Suomen ja Saksan tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen

Tutkimukseni osoitti tutkintojen tunnustamisen pääsääntöisesti toimivan Suomen ja Saksan
kesken hyvin. Maasta toiseen muuttava sai useimmissa tapauksissa tulomaassa samanlaisen
kohtelun kuin hän olisi saanut lähtömaassakin. Kuitenkin oli tapauksia, joissa tutkintoa ei
saatu tunnustettua lainkaan tai joissa ulkomaisen todistuksen haltija joutui huonompaan
asemaan kuin hän olisi joutunut lähtömaassaan. Seuraavaan on koottu yhteenveto keskei-
sistä vastaavuuksien määrittelyistä ja ongelmatapauksista.

Peruskoulun jälkeen  Saksaan muuttavat kokevat ongelmaksi  sen, että peruskoulun
päättötodistuksella ei pääse jatkamaan opiskelua suoraan lukiota vastaavassa oppilaitokses-
sa. Suomen peruskoulu on 9-vuotinen ja sen päättötodistuksen katsotaan vastaavan vain
pääkoulun (Hauptschule) todistusta. Lukiokoulutukseen pyrkiviltä vaaditaan peruskoulun
lisäksi vielä vuoden mittaiset yleissivistävät opinnot.

Suomalaisilta ylioppilailta, jotka pyrkivät  Saksassa korkea-asteen koulutukseen, vaa-
dittiin aikaisemmin, että ylioppilastodistuksessa piti olla tietyntasoinen yleisarvosana. Mar-
raskuun 1997 jälkeen ei suomalaiselle ylioppilastodistukselle  kuitenkaan enää aseteta
yleisarvosanaa koskevia minimivaatimuksia, vaan kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytysti
suorittaneet ovat pohjakoulutuksen perusteella oikeutettuja korkeakouluun pääsyyn. Vuon-
na 1994 tehdyn päätöksen mukaan korkeakouluun voivat päästä myös sellaiset suomalai-
set, joilla ei ole ylioppilastutkintoa, mutta joilla on sellainen ammatillinen tutkinto, joka
oikeuttaa korkeakouluun pääsyyn Suomessa. Suomessa saksalaisen Abitur-tutkinnon sekä
muun sellaisen tutkinnon suorittaneet, joka oikeuttaa korkeakouluun pääsyyn Saksassa,
ovat puolestaan hakukelpoisia Suomen vastaavantyyppisiin korkeakouluihin. Näin ollen
korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien todistusten vastavuoroinen hyväksyminen toimii ny-
kyisin hyvin.

Korkeakoulututkinnoista Suomen ylemmät korkeakoulututkinnot ja Saksan Diplom-,
Magister- ja Staatsprüfung-tutkinnot tunnustettiin vastavuoroisesti molemmissa maissa.
Samoin Suomen tohtorin tutkinnot ja Saksan Doktor-tutkinnot tunnustettiin vastavuoroi-
sesti. Sen sijaan Suomen alemmille korkeakoulututkinnoille ei Saksan yksivaiheisesta kor-
keakoulututkintojen järjestelmästä löydetty vastinetta, vaan tällaisia tutkintoja suorittaneita
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kehotettiin jatkamaan opintojaan. Tältä osin tilanne on muuttumassa nyt, kun myös Sak-
sassa on mahdollisuus suorittaa alempia korkeakoulututkintoja.

Suomen tutkintojärjestelmässä ei ollut ennen ammattikorkeakoulujen kehittämistä vasti-
netta saksalaisille Fachhochschule-tutkinnoille. Tämän vuoksi Fachhochschule-tutkinnoista
tehdyt tunnustamispäätökset vaihtelivat. Jotkut Fachhochschule-tutkinnot tunnustettiin
vastaamaan alempaa korkeakoulututkintoa. Sen jälkeen, kun ammattikorkeakoulututkintoi-
hin vastaavuuden antaminen tuli lainsäädännön muutoksella 15.6.1997 alkaen mahdolli-
seksi, on Fachhochschule-tutkinnot tunnustettu vastaamaan ammattikorkeakoulututkintoja.
Tunnustaminen on vastavuoroista, sillä Saksassa suomalaisten ammattikorkeakoulututkin-
tojen tunnustetaan vastaavan Fachhochschule-tutkintoja.

Saksassa yliopistoissa opiskellaan perustutkinnon jälkeen suoraan Doktor-tutkintoon.
Suomalaiselle lisensiaatin tutkinnolle ei siellä katsota olevan vastinetta. Lisensiaatin tut-
kinnon todetaan olevan Doktor-tutkinnon esiaste, joka sijoittuu yliopiston loppututkinnon
ja tohtorin tutkinnon väliin. Saksassa on mahdollista Doktor-tutkinnon jälkeen suorittaa
vielä Habilitation-tutkinto, joka oikeuttaa opettamaan yliopistoissa. Habilitation-tutkintoa
koskevia kysymyksiä ei kuitenkaan ollut tutkimusaineistossani. Yliopistovirkoihin ei Suo-
messa tarvita tutkinnon tunnustamispäätöstä, vaan yliopisto arvioi itse myös ulkomaisilla
todistuksilla virkoja hakevien ansiot.

Ammatillisen koulutuksen osalta erityisen ongelmallisia olivat teknillisissä oppilaitok-
sissa suoritetut insinöörin tutkinnot. Niistä oli monia kyselyjä. Suomessa teknillisessä op-
pilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto luokitellaan ammatillisen korkea-asteen tutkin-
noksi, ja sen katsotaan kuuluvan direktiivin 89/48/ETY piiriin. Saksassa ei insinöörin tut-
kintoa luokitella näin, koska kyseessä ei ole korkeakoulututkinto. Saksan säädöksissä vaa-
ditaan, että esimerkiksi rakennusalalla tietyissä vastuutehtävissä toimivilla pitää olla direk-
tiivin 89/48/ETY piiriin kuuluva tutkinto. Suomessa tällaisia tehtäviä hoitavat usein insi-
nöörit, ja etenkin Saksassa toimivat suomalaiset yritykset haluaisivat palkata niihin suo-
malaisia insinöörejä. Jotta tämä olisi mahdollista, pitäisi insinöörin tutkinto määritellä
myös Saksassa ko. direktiivin piiriin kuuluvaksi. Insinööritutkinnon tunnustamisen ongel-
maa ei suomalaisten toimenpiteillä pystytä ratkaisemaan, koska päätäntävalta asiassa on
vastaanottavassa maassa. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet insinöörit tunnustetaan
Saksassa direktiivin 89/48/ETY piiriin kuuluviksi ja Diplom-Ingenieur (FH) tutkinnon suo-
rittaneiden tasoisiksi.

Suomalaiset opistoasteen tutkinnot eivät riitä antamaan pätevyyttä sellaisiin tehtäviin,
joihin Saksassa vaaditaan Fachhochschule-tutkinto. Esimerkkitapauksena aineistossani oli
opistoasteinen diakonin tutkinto. Suomalaisista opistoasteen tutkinnoista osaa suositeltiin
tunnustettavaksi saksalaisiin Techniker-tutkintoihin. Koska Techniker-tutkinnot pätevöit-
tävät lähinnä työnjohtotehtäviin, voidaan tätä tunnustamista pitää asianmukaisena. Suo-
malaisten teknikon tutkintojen vastaavuussuosituksissa oli kuitenkin horjuvuutta, ja myös
tunnustaminen toisen asteen tutkintoon on mahdollinen. Saksalaisista tutkinnoista puoles-
taan sellaiset tutkinnot, jotka sisältyivät direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C, tunnustettiin
opistoasteen tutkintoihin. Päätöksiä oli tehty Erzieher/in-tutkinnosta. Vastaavasti suomalai-
sen aikaisemman järjestelmän mukaisen lastentarhanopettajan tutkinnon tunnustettiin vas-
taavan Erzieher/in-tutkintoa. Saksalaisista Techniker-tutkinnoista ei ollut tunnustamispää-
töksiä.

Suomen aikaisemmille sosiaalialan toisen asteen tutkinnoille ei pystytty niiden lyhyen
koulutusajan vuoksi löytämään Saksasta vastinetta, vaan hakijoita kehotettiin täydentä-
mään opintojaan. Nykyisiä tutkintoja suorittavilla ei tätä ongelmaa ole, koska opiskeluajat
ovat pidentyneet ja pidentyvät edelleen niin, että kaikkien perustutkintojen koulutusajoiksi
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tulee kolme vuotta. Työnhakijoissa on kuitenkin vielä pitkään myös vanhoja tutkintoja suo-
rittaneita, ja heidän kohdallaan ongelma säilyy.

Suomalaisia toisen asteen ammatillisia tutkintoja suorittaneita ei myöskään kaikissa ta-
pauksissa hyväksytty  Saksassa mestarikoulutukseen. Perusteluna oli, ettei suomalaiseen
koulutukseen sisälly riittävästi käytännön työtä. Saksalaisten mielestä mestarikoulutukseen
pääsyssä ei ole kyse tutkinnon tunnustamisesta, koska mestaritutkinnot eivät kuuluu varsi-
naiseen  koulutusjärjestelmään. Ulkomaisen tutkinnon suorittaneelle, joka suunnittelee
oman käsityöalaan kuuluvan yrityksen perustamista Saksaan, mestarikoulutukseen pääsy
on välttämätöntä, sillä käsityöaloilla yrityksen perustajalta vaaditaan mestaritututkinto.
Vielä ei ole kokemusta siitä, hyväksytäänkö suomalaiset tutkinnot paremmin sitten, kun
niissä on puolen vuoden työssä oppimisen jakso.

Kaikki tutkinnot eivät kuulu tutkintojen ammatillista tunnustamista ohjaavien säädösten
piiriin, eikä niiden tunnustamiseen näin ollen ole velvoitetta. Esimerkiksi Suomen näyttötut-
kintoina suoritettavat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot eivät kuulu EU:n tutkin-
totodistusten yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin, sillä niissä ei ole määritelty koulutus-
pituutta. Tämä ongelma on tarkoitus poistaa niin, että Suomen opetusministeriö esittää näi-
den tutkintojen lisäämistä direktiivin 92/51/ETY liitteisiin C ja D. Näyttötutkintojen suo-
rittaminen on vielä niin uutta, ettei tutkintojen tunnustamisongelmia ole tullut esiin.

Koska terveydenhuoltoalalla ammatit ovat säänneltyjä, tarvitsevat ulkomaisella tutkin-
totodistuksella työtä hakevat tunnustamispäätöksen tai sitä vastaavan luvan. Saksalaisessa
tutkimusaineistossani oli runsaasti kyselyjä suomalaisista terveydenhuollon tutkinnoista.
Yleensä suositeltiin tunnustamista lähinnä vastaavaan saksalaiseen tutkintoon. Joissakin
tapauksissa asetettiin koulutuserojen vuoksi lisävaatimuksia. Koulutuksen sisältöerojen
nähtiin olevan erityisen suuria fysioterapeuttien koulutuksessa.

Tutkintojen tunnustamista vaikeuttaa periaatteessa myös se, jos ammatit ovat lähtö- ja
tulomaassa erilaisia. Saksan ja Suomen välillä ei tutkintojen tunnustamispäätöksiä tehtäes-
sä tällaisia tapauksia kuitenkaan juuri tullut esiin. Joidenkin opettajien kohdalla oli opetet-
tavissa aineissa sellaisia, joita ei toisen maan vastaavassa koulumuodossa ollut. Tämä ei
estänyt tutkinnon tunnustamista, mutta vaikutti päätöksen muotoiluun. Yksittäisiä tutkin-
toja koskeva vertailu osoitti, että Saksassa koulutetaan sellaisiin ammatteihin, joihin Suo-
messa ei anneta koulutusta. Tästä aiheutuvia ongelmia ei kuitenkaan tullut esille. Kyseiset
ammatit eivät Suomessa yleensä ole terveydenhuollon ja sosiaalialan ammatteja lukuun
ottamatta säänneltyjä, eikä mahdollinen muuttaja näin ollen joudu hakemaan tutkintonsa
tunnustamista.

Kummassakaan maassa ei tunnusteta varsinaiseen koulujärjestelmään kuulumattomissa
oppilaitoksissa suoritettuja tutkintoja. Niinpä esimerkiksi suomalaiselle Snellman-korkea-
koulun tutkinnolle ei Saksassa todettu vastinetta.

19.1.2 Tutkintojen tunnustamivaikeuksien syitä

Tutkintojen tunnustamisessa esiintyvien vaikeuksien tärkein syy on tutkintojärjestelmien
väliset rakenne-erot. Jos tulomaan järjestelmässä ei ole olemassa tulijan tutkintotodistusta
vastaavaa tutkintotyyppiä tai siinä ei ole samantyyppisiä oppilaitoksia kuin se, josta tulija
on saanut todistuksen, joudutaan tutkintoa vertaamaan lähinnä vastaavaan. Joissakin tapauk-
sissa joudutaan toteamaan, ettei vastaavuutta pystytä määrittelemään. Tällöin hakija usein
kokee saavansa erilaisen kohtelun kuin hän saisi lähtömaassa.

Ongelmia on myös silloin, jos tiettyyn ammattiin pätevöittävä tutkinto sijoittuu lähtö-
ja tulomaan tutkintojärjestelmässä eri tasolle. Monissa tapauksissa Euroopan unionin tut-
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kintojen tunnustamisdirektiivit velvoittavat tällöinkin tunnustamaan tutkinnon, mutta ne
antavat oikeuden asettaa lisävaatimuksia. Tunnustaminen ei kuitenkaan ole mahdollista
silloin, jos koulutuksen taso- ja pituusero on liian suuri.

Tutkintojen tunnustamisen kannalta tutkintorakenteiden yhdenmukaistaminen siten
kuin Bolognan julistuksessa on esitetty olisi hyvin toivottavaa. Se helpottaisi suuresti tut-
kintojen tunnustamista. On kuitenkin syytä muistaa, että tutkintorakenteiden muutokset
auttavat vain tulevaisuudessa tutkinnon suorittavia. Aikaisempia tutkintoja suorittaneet,
joita kuitenkin on vielä pitkään työelämässä, saattavat joutua väliinputoajiksi.

Tutkintojen tunnustamista tehtäessä tarvitaan hakijan tutkintoa koskevia tietoja. Uusia
tutkintoja koskevat tiedot löytyvät useimmiten hakuteoksista. Vanhoja todistuksia ja viralli-
sen järjestelmän ulkopuolisten oppilaitoksien antamia todistuksia koskevia tietoja joudutaan
kuitenkin kysymään lähtömaasta. Tässä tiedonsaannissa ovat Naric- ja Enic-tiedonvaihto-
verkot avainasemassa. Ilman toimivaa verkostoa ei kaikkia päätöksiä saataisi ainakaan
määräajassa tehtyä.

Ammattialat pyrkivät usein rajoittamaan ammattiin pääsyä. Euroopan unionissa tämä
rajoittaminen on kuitenkin melko tehokkaasti estetty sillä, että EU:n säännökset takaavat
henkilölle oikeuden saman ammatin harjoittamiseen toisessa yhteisön jäsenmaassa.

Tutkintojen ammatillista tunnustamista ohjataan lainsäädännöllä, mutta akateemisesta
tunnustamisesta on olemassa vain suosituksia. Suositusten noudattaminen vaatii keskinäistä
luottamusta. On uskottava, että vaikka toisessa maassa koulutuksen sisällöt ehkä ovat eri-
laisia, koulutus kuitenkin antaa yhtä hyvän pätevyyden kuin oman maan tai oman oppilai-
toksen koulutus. Tutkimukseni osoitti, että vaikka epäluottamusta yksittäistapauksissa on,
tämä luottamus on kuitenkin kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä kasvanut niin, että pää-
sääntöisesti maasta toiseen muuttavat saavat oikeudenmukaisen kohtelun. Myös akateemi-
sessa tunnustamisessa on tärkeää, että on olemassa luotettava tiedonvaihtoverkosto, josta
oppilaitokset voivat kysyä lisätietoja ulkomaisesta tutkinnosta.

Ammatillista tunnustamista ohjaavat direktiivit toimivat kohtuullisen hyvin niiden tut-
kintojen osalta, jotka kuuluvat direktiivijärjestelmän piiriin. Tunnustamista haluavalla on
mahdollisuus valittaa, jos hän ei saa asianmukaista kohtelua. Osa tutkinnoista kuitenkin jää
direktiivijärjestelmän ulkopuolelle. Tällaisia ovat ainakin toistaiseksi suurin osa Suomen
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Suomessa tutkintojen tunnustamislainsäädäntö on laadittu sellaiseksi, että tänne Euroo-
pan unionista tulevat voivat saada kaikki direktiivin 89/48/ETY piiriin kuuluvat tutkintonsa
tunnustettua. Sen sijaan Saksassa tunnustamismenettely koskee vain ammatteja, jotka ovat
Saksassa säänneltyjä. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut sellaisia ongelmia, jotka olisivat tul-
leet esiin tutkimusaineistossani.

19.2. Vertailuperusta

Tutkimukseni yhtenä päätavoitteena oli kehittää vertailuperusta, jossa on pelkistettynä ul-
komailla suoritettujen tutkintojen ammatillisen tunnustamisen ja vertailun kannalta rele-
vantit vertailukriteerit.

Vertailuperustaa luodessani olen käyttänyt soveltaen Shaul B. Robinsohnin metodista
mallia. Vaikka olen jonkin verran muunnellut Robinsohnin malliin kuuluvia välivaiheita,
olen kuitenkin mallin edellyttämällä tavalla ensin koonnut yhteen ja analysoinut tilanteen
ja sen ongelmat, ja olen muodostanut vertailuperustan tämän analyysin pohjalta.
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Tutkimukseni alkuidea eli kysymys eri maissa suoritettavien tutkintojen vertailtavuu-
den määrittämisestä oli herännyt käytännön työni yhteydessä. Hypoteesini oli alussa se,
että Euroopan unionin kattavaksi tarkoitetun tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmän
avulla pystytään tekemään tarvittavat tutkintojen tunnustamispäätökset. Aloittaessani ver-
tailutietojen keräämisen minulla oli jo esiymmärrys siitä, miten tutkintojen tunnustamis-
järjestelmä toimii. Vertailuperustan kivijalkana ovat tutkintojen tunnustamista ohjaavat
kansainväliset ja kansalliset säädökset.

Kriteerejä etsiessäni olen myös analysoinut monissa kansainvälisissä projekteissa ke-
hitettyjä vertailukriteerejä. Tällaisia ovat olleet Diploma Supplement, ammatilliseen kou-
lutukseen kehitetty INFO-Model -tutkintokuvaus sekä NetRef-projektissa tutkintojen ver-
tailuun kehitetty kysymyslomake. Vertailukriteerit perustuvat myös sekä kansallisiin että
kansainvälisiin tutkintojen tasoryhmittelyihin ja tilastollisiin tarkoituksiin tehtyihin tutkinto-
jen luokittelun apuvälineisiin, kuten ISCED 97 -luokitukseen.

Olen koonnut vertailumallissa käyttämäni kriteerit ottamalla edellä mainituista apuväli-
neistä ja luokituksista mukaan sellaiset osiot, jotka olivat niissä yhteisiä. Vertailukriteerit
perustuvat näin ollen monipuoliseen kansainväliseen aineistoon.

19.3. Vertailumallin soveltamismahdollisuudet

Käytännön vertailumallini auttaa vastaamaan alussa esitettyyn kysymykseen: Voimmeko
voimassa olevan lainsäädännön mukaan hyväksyä kyseisen tutkintotodistuksen? Malli on
kehitetty käytännössä hyviksi havaittujen menettelytapojen pohjalta.

Mallia soveltamalla voi tehdä sekä muodollisesti että asiallisesti päteviä tutkintojen
tunnustamispäätöksiä ja tutkintojen vertailuja. Kuitenkin mallin käyttö onnistuu vain sil-
loin, jos vertailun tekijä on yleisellä tasolla perehtynyt tutkintojärjestelmiin ja tutkintoja
koskeviin säädöksiin ja pystyy tarvittaessa myös hankkimaan lisätietoja lähdeteoksista tai
tutkinnon suorittamismaasta. Näin ollen malli soveltuu lähinnä niiden käyttöön, jotka työs-
sään joutuvat tekemisiin vertailujen kanssa.

Yleisluontoisiin eri maiden tutkintojen vastaavuutta koskeviin kysymyksiin ei mallin
avulla pystytä vastaamaan. Olenkin pyrkinyt osoittamaan, ettei kovin yleisiin kysymyksiin
ylipäätään voida vastata. Tutkintojen tunnustamispäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti
hakemuksesta. Esimerkiksi tietyn suomalaisen tutkinnon tason vastaavuutta ulkomaisiin
tutkintoihin ei voida yleisellä tasolla virallisesti todeta, koska Suomi ei ole tehnyt tutkin-
tojen ammatillista tunnustamista koskevia sopimuksia minkään maan kanssa, eivätkä kan-
sainväliset sopimukset tai säännökset määrittele yleistä vastaavuutta. Ne antavat vain peli-
säännöt, joilla yksittäisten tutkintojen vastaavuuksien määrittelyjä tulee tehdä. Tason vas-
taavuutta koskevia arvioita voidaan kyllä tehdä esimerkiksi sillä perusteella, että verrataan
tutkintojen sijoittumista vertailtavana olevien maiden koulutusjärjestelmiin.
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19.4. Tutkimusaineiston ja vertailumenetelmien
luotettavuuden arviointia

Tutkimusaineistoni rajoittuu koulujärjestelmän virallisiin kuvauksiin ja viranomaisten tut-
kinnoista antamiin arvioihin ja päätöksiin. Saksan osalta aineisto kattaa ajanjakson 1.1.1994–
1.10.1996, mutta käytettävissäni on ollut myös tiedot tämän jälkeen tehdyistä suomalaisia
tutkintoja koskevien suositusten muutoksista. Suomalaisista päätöksistä ja lausunnoista ai-
neisto kattaa käytännössä koko vuodesta 1989 alkaneen ajan, jolloin lain mukaisia päätök-
siä on voitu tehdä.

Viranomaisten käsittelyyn tulleiden vastaavuusmääritysten osalta aineistoani voi pitää
riittävän kattavana. Tämän viranomaisaineiston ulkopuolelle jää kuitenkin se oletettavasti
suuri muuttajien joukko, joka hakee sääntelemätöntä työtä yksityissektorilta eikä näin ollen
tarvitse tutkinnon tunnustamispäätöstä. Tutkimukseni perusteella ei voida tehdä johtopää-
töksiä siitä, miten hyvin ulkomaisia tutkintoja suorittaneet työllistyvät yksityissektorilla.

Jotta olisin pystynyt arvioimaan tutkintojen tunnustamispäätösten oikeellisuutta, olen
vertaillut Suomen ja Saksan tutkintorakenteita sekä jossakin määrin myös tutkintojen tuot-
tamaa ammattipätevyyttä. Tavoitteeni on kuitenkin ollut tutkintojen tunnustamisen selvit-
täminen. Tutkimukseni ei sisällä arvioita koulutuksen sisällöstä eikä siitä, millaisen am-
mattitaidon koulutus todellisuudessa antaa. Kyseessä ovat olleet vuoden 1995 opetusalan
valkoisen kirjan sanoja käyttäen vain muodollisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
tuottamat ”paperipätevyydet”.

Myös tutkimustuloksien yleistämiseen koskemaan muita EU-maita tulee suhtautua va-
rauksella. Tapa, jolla direktiivit on eri maiden lainsäädännössä pantu toimeen, vaihtelee
maittain. Sellaisissa maissa, joissa ei ole nimetty keskitettyä tiedonvälityksen vastuuviras-
toa, voi päätöksen tekoon kulua paljon pidempi aika, ja asiakkaalta saatetaan vaatia monen-
laisia lisäselvityksiä. Kuitenkin tutkintojen tunnustamista ohjaavien direktiivien olemassa-
olo takaa sen, että jos asianmukaista tunnustamispäätöstä ei tehdä, asiakkaalla on oikeus
vaatia sitä EU:n oikeuselimien kautta.

Koska työskentelen itse virkamiehenä, on tarkastelunäkökulmani ollut viranomaisnäkö-
kulma. Valtaosa tutkimusaineistooni sisältyvistä suomalaisista päätöksistä on tehty ope-
tusministeriössä. Olen itse osallistunut päätösten valmisteluun vuoden 1997 kesäkuusta
lähtien, jolloin tutkintojen tunnustamispäätösten teko siirrettiin opetusministeriöstä Ope-
tushallitukseen. Olen toiminut esittelijänä valtaosassa Opetushallituksen saksalaisista tut-
kinnoista antamissa 26 päätöksessä. Päätökset ovat kuitenkin Opetushallituksen vahvistet-
tujen linjauksien mukaan tekemiä viranomaispäätöksiä, eivät henkilökohtaisia ratkaisujani.
Oma osallistumiseni työhön saattaa joiltakin osin heikentää kykyäni arvioida päätöksiä
objektiivisesti. Olen kuitenkin osallistuessani valmistelutyöhön saanut myös runsaasti sel-
laista taustatietoa, joka auttaa minua paremmin arvioimaan päätösten oikeellisuutta.

19.5. Tutkimustulosten hyödyntäminen oppilaitoksissa

Toivon tutkimuksestani olevan virkamiesten lisäksi hyötyä myös oppilaitoksissa kansain-
välistä yhteistyötä kehittäville. Suomen ja Saksan järjestelmätason vertailu osoitti sen, että
järjestelmiä voidaan vertailla yleisellä tasolla isoina kokonaisuuksina, joita ovat varhais-
kasvatus, toisen asteen koulutus tai korkea-asteen koulutus. Näiden rakenteista voidaan et-
siä yhteisiä piirteitä. Sen sijaan suoranaisen vastineen etsiminen yksittäiselle oppilaitok-
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selle tai oppilaitostyypille voi olla vaikeaa, koska koulutuksen organisoinnin tavat ovat
erilaisia. Ne lähtevät molemmissa maissa oman yhteiskunnan rakenteiden pohjalta. Oppi-
laitokset ovat usein joutuneet huomaamaan tämän etsiessään yhteistyökumppania EU:n
koulutusohjelmiin. Suomen ja Saksan osalta voidaan todeta, että korkeakouluissa ja am-
mattikorkeakouluissa omaa oppilaitosta vastaavia yhteistyöoppilaitoksia löytyy helposti.
Ammatillisen koulutuksen rakenteet sen sijaan ovat niin erilaiset, että yhteistyökumppani
ei ole itsestään selvästi jokin tietyn tyyppinen oppilaitos, vaan joudutaan hakemaan sellai-
sia laitoksia, joiden antama koulutus joltain osin olisi lähinnä suomalaista vastaavaa. Mo-
nille yksittäisille tutkinnoille voidaan löytää melko hyviä vastineita.

19.6. Tutkintojen kansainvälisen vertailun jatkokehittelystä

Tutkimuksessani tutkintojen kansainvälistä vertailua lähestyttiin hyvin erikoistuneesta tut-
kintojen tunnustamisen näkökulmasta ja vertailuperustan kehittäminen tähän erikoistar-
koitukseen osoittautui mahdolliseksi. Sen etsimisestä saatujen kokemusten perusteella to-
tean kuitenkin, ettei liene mahdollista kehittää vertailulle moniin tarkoituksiin soveltuvia
yleiskriteerejä. Eri maiden järjestelmissä on liikaa eroja. Kriteerit ja tutkimusmenetelmät
määräytyvät aina kulloisenkin tutkimuksen tarkoituksen mukaan. Järjestelmäkuvausten
avulla ei pystytä sanomaan juuri mitään esimerkiksi oppimisen laadusta tai koulutuksella
saavutetun ammattitaidon tasosta. Tähän tarvitaan omia mittareita.

Tutkimuksestani saa vain implisiittisesti viitteitä siihen, missä määrin koulutus on har-
monisoitumassa. Johtopäätös tästä on se, että harmonisoitumiskehitystä on, mutta kukin
maa soveltaa koulutuspolitiikan kansainvälisiä trendejä käytäntöön omalla tavallaan.

Tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toimivuuden selvittämistä olisi aiheellista jatkaa.
Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin tutkintojärjestelmät ovat monessa suhteessa erilaiset. Näi-
den maiden keskinäisiä tutkintojen vastaavuuksia on selvitetty vuonna 1989 komiteatyönä
(KM 1989:54), mutta tämä työ jäi monesta kohdasta puutteelliseksi, koska käytettävissä ei
ollut kattavaa vertailumetodia. Vastaavuuksia ei kaikilta osin pystytty määrittelemään.
Naapureiden välisen käytännön yhteistyön lisäännyttyä olisi uusi tutkintojen vastaavuus-
selvitys tarpeen.
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SUMMARY

Are qualifications recognised?
Mutual recognition of qualifications in Finland and in the Federal Republic of Germany
as an example of recognition of qualifications in the European Union.

The present study looks into the practises used in the European Union for the comparison
and mutual recognition of qualifications. In the European Union equivalence of
qualifications is considered as an important but at the same time problematic issue. The
study aims at finding out if the international recommendations concerning academic
recognition of qualifications and the directives guiding the professional recognition in
the European Union provide a sufficient basis for recognition. Is it possible to recognise
different qualifications in such a manner that persons who have taken their qualifications
in one EU Member State would obtain the same professional rights in another EU Member
State? Which factors cause difficulties in recognition? The data used for this study
comprises decisions on mutual recognition of qualifications.

Although the study has been carried out to meet practical needs, problems have been
approached from a theoretical angle. The theoretical background is based on a review of
the methods of Comparative Education.

The section describing the comparison of Finnish and German qualifications is based on
three types of data: descriptions of education systems, descriptions of single qualifications
and official decisions on recognition and comparison as well as advisory statements. The
basic sources for the descriptions of education systems have been the country profiles of
Eurydice, the information network on education in Europe. Descriptions of single
qualifications have been taken from guides for prospective students.

The German data comprises the recommendations on equivalence between German and
Finnish qualifications. The recommendations were given in 1994–1996 by Zentralställe für
ausländisches Bildungswesen, the German body which defines equivalence between
qualifications. The Finnish data consists of the decisions on recognition and advisory
statements on equivalence made by the Finnish Ministry of Education and the National
Board of Education.

The study indicates that the system of recognition of qualifications between the two
countries generally follows regulations. In most of the cases, qualifications of persons
moving from one country to the other are recognised on the same level as they are defined
in their country of origin. However, in some cases the qualification could not be recognised
at all, or the level of the foreign diploma was assessed lower than in the country of origin.

Persons moving from Finland to Germany after comprehensive school find problematic
the fact that completion of comprehensive school does not yield eligibility for Gymnasiale
Oberstufe, but one year’s supplementary studies are required, as comprehensive school
lasts nine years in Finland. The matriculation examination is at present mutually recognised
when prospective students are applying for admission to higher education institutions.
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German Fachhochschule qualifications and Finnish polytechnic qualifications are
mutually recognised at present. In the same manner the Finnish higher academic degrees
and German degrees Diplom, Magister and Staatsprüfung are mutually recognised on the
same level in both countries. On the other hand, the Finnish lower academic degrees do not
have counterparts in the German one-tier degree structure. Intermediate degrees have not
existed in Germany, and the normative length of studies before graduation has been five
years. The situation is, however, changing as nowadays it is possible to take bachelor-level
degrees also in Germany.

In German universities the first academic degree may lead directly to doctoral studies.
In Finland a student may take a two-year licentiate degree (in Finnish lisensiaatti) after
completion of the higher academic degree. The licentiate degree has no counterpart in
Germany, but it is considered a pre-doctoral degree between the graduation and the
doctoral degree. The Finnish and German doctorates (in Finnish tohtori, in German
Doktor) were mutually recognised in the data.

Specifically problematic among the vocational qualifications are engineers’
qualifications taken in Finnish technical institutions. In Finland these qualifications are
included in vocational higher education under the directive 89/48/EEC. In Germany,
however, they are not classified under the same directive as they are not part of the
higher education.

In the field of Social Services, a few former Finnish qualifications remained without
German counterparts due to insufficient length of studies. As to the present qualifications,
the problem has disappeared, as the studies last longer.

Finns who had completed a secondary vocational qualification had not always been
accepted to the German Meister/in training. This was based on the argument that the
Finnish training did not contain enough practical work. In Germany, the Meister/in
qualifications do not belong to the official education system, and access to this training is
not considered part of the recognition of qualifications. The issue is nevertheless important,
as in Germany an enterprise in the field of Crafts may be founded only after completion of
Meister/in qualification.

Also the qualifications which are not in the scope of the regulations guiding recognition
of qualifications remained problematic. For example, the further vocational qualifications
and the specialist vocational qualifications, taken in Finland as competence-based
qualifications, do not fall into the general system of recognition of diplomas, as the
duration of studies has not been determined officially.

One of the goals of the study was to develop a basis which includes relevant criteria for
professional recognition and comparison of qualifications taken in another Member State
of the European Union. The development was carried out using the methodological model
of Shaul Robinsohn. The following criteria were found suitable for professional recognition
of qualifications: the level of the qualification in the national education system, the length
of studies, the tasks for which the qualification yields competence and the profession(s) for
which the qualification yields competence. The contents of the studies are compared only
for a specific reason. According to the directives regulating recognition of qualifications,
a mutual confidence should reign between the Member States of the European Union as to
the competence for practising a profession: competence recognised in one Member State
should be recognised also in other Member States. Therefore evaluation of the quality of
studies and the student’s performance are not included in the relevant criteria for
professional recognition of qualifications.
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The study also comprises a practical model developed to facilitate the comparison of
qualifications. It progresses step by step and finally leads to the decision on recognition if
it is possible according to the legal regulations in force.

The study indicates that the most important reasons for difficulties in recognition of
qualifications are the structural differencies between the education systems. Problems also
appear if the level of a qualification yielding competence for a certain profession is
different in the education systems of the two countries. In case the education system of the
new country of residence does not include the same type of qualification as the diploma of
the applicant or if the same kind of institution does not exist, the applicant’s qualification
has to be compared to the most similar qualification in the new country. In some cases the
equivalence cannot be determined and the applicants often feel that their treatment has
been different from that of the country of origin. As to the recognition of qualifications,
convergence of the qualification structures as it is proposed in the Bologna Declaration
would be desirable, as it would facilitate recognition. The possible structural changes will
however benefit only the persons who will complete their studies in the future.
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Direktiivit ja neuvoston päätökset

L 63/338 Council decision of 2 April 1963 laying down general principles for the implementation
of a common vocational training policy, published in OJEC No L 63/338 on 20.04.1963

77/452/ETY Neuvoston direktiivi yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien tutkintotodis-
tusten, todistusten ja muiden kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustami-
sesta sekä toimenpiteistä sijoittumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan
käyttämisen helpottamiseksi.

77/453/ETY Neuvoston direktiivi yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa kos-
kevien lakien, asetusten ja määräysten yhteensovittamisesta.

80/154/ETY Neuvoston direktiivi kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muodollista kelpoi-
suutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittumis-
vapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi

80/155/ETY Neuvoston direktiivi kätilötoimeen ryhtymistä ja kätilötoimen harjoittamista koskevien
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

82/489/ETY annettu 19 päivänä heinäkuuta 1982, toimenpiteistä sijoittumisoikeuden ja palvelujen
helpottamiseksi kampaamoalalla

85/368/ETY Neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen to-
distuksien vertailtavuudesta 1985

89/48/ETY Neuvoston direktiivi vähintään kolmivuotisesta korkeammasta ammatillisesta koulu-
tuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä. An-
nettu 21. päivänä joulukuuta 1988

91/670/ETY Neuvoston direktiivi siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön
lupakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä

92/51/ETY Neuvoston direktiivi direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen
tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä. Annettu 18.6.1992

94/38/EY Komission direktiivi neuvoston direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen kou-
lutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktii-
vin 92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamisesta

94/58/EY Neuvoston direktiivi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta. Annettu 22. päivänä
marraskuuta 1994

95/43/EY Komission direktiivi direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tun-
nustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin
92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamisesta

96/26/EY Neuvoston direktiivi maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliiken-
teen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä
näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi.
Annettu 29. päivänä huhtikuuta 1996

97/38/EY Komission direktiivi neuvoston direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen kou-
lutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktii-
vin 92/51/ETY liitteen C muuttamisesta

98/5/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen
helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu

98/76/EY Neuvoston direktiivi maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliiken-
teen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteitä
näiden liikenteenharjoittajien sijoittumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annet-
tuun direktiivin 96/26/EY, annettu 26. huhtikuuta 1996. Direktiivi 98/76/EY edellisen direktii-
vin muuttamisesta.

1999/42/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tutkintotodistusten tunnustamisjärjes-
telmän perustamisesta vapauttamisdirektiivien ja siirtymätoimenpiteistä annettujen direktiivien
soveltamisalaan kuuluvan ammatillisen toiminnan osalta sekä tutkintotodistusten yleisen tun-
nustamisjärjestelmän täydentämisestä.
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1999/51/EY Neuvoston päätös vuorottelu- ja erityisesti oppisopimusta koskevien eurooppalaisten
koulutusjaksojen edistämisestä

Lait ja asetukset

A 257/76 Asetus Pohjoismaiden ministerineuvoston opintosuoritusten pohjoismaisesta kelpoisuu-
desta tekemän päätöksen voimaansaattamisesta

A 523/76 Asetus eräissä pohjoismaisissa korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen ja opintosuori-
tusten kelpoisuutta koskevan päätöksen voimaansaattamisesta

A 300/80 Asetus Neuvostoliiton kanssa korkeakoulututkintojen ja oppiarvojen sekä korkeakoului-
hin pyrkimiseen oikeuttavien todistusten samanarvoisuuden molemminpuolisesta tunnustami-
sesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

A 132/82 Asetus Euroopan alueen valtioiden korkeakouluopintojen, tutkintojen ja oppiarvojen tun-
nustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 11/82)

A 889/86 Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
A 491/87 Asetus ammattioppilaitoksista
A 1253/1991 Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta tehdyn eurooppa-

laisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 76/91)
A 1255/1991 Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta teh-

dyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 78/91)
A 1256/1991 Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koske-

van eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta (SopS 79/91)
A 1257/1991 Asetus korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta tehdyn eurooppalaisen

yleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 80/91)
A 1258/1991 Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleis-

sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 81/91)
A 308/1994 Ammattitutkintoasetus
A 564/1994 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
A 256/1995 Asetus ammattikorkeakouluopinnoista
A 519/1997 Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
A 520/1997 Asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
A 464/1998 Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
A 806/1998 Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
A 811/1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta
A 812/1998 Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
A 986/1998 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
A 1078/1998 Kirjastoasetus
L 531/86 Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
L 1597/1992 Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta,

nimike muutettu L 579/1994
L 306/1994 Ammattitutkintolaki
L 559/1994 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
L 579/1994 Laki Europan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimmanpanosta.

Lain muutos
L 255/1995 Laki ammattikorkeakouluopinnoista
L 410/1996 Sähköturvallisuuslaki
L 419/1997 Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen har-

joittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
L 630/1998 Laki ammatillisesta koulutuksesta
L 631/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
L 635/1998 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
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Liite 1
Direktiivi 92/51/ETY, Liite C, Saksan koulutuksia

Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus
- sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger)
- lääkintävoimistelija (Krankengymnast/in, Physiotherapeut/in)
- toimintaterapeutti (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/in)
- puheterapeutti (Logopäde/Logopädin)
- ortoptisti (Orthoptist/in)
- valtion hyväksymä lasten ja nuorten huollon työntekijä (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in)
- valtion hyväksymä kuntoutusohjaaja (Staatlich anerkannte/r Heilpädagog(e)/in)
- laboratorioapulainen (medizinisch-technische/r Laboratorium-Assistent/in)
- röntgenapulainen (medizinisch-technische/r Radiologie-Assisten/in)
- funktionaalisen diagnostiikan alan avustaja (medizinisch-technische/r Assistent/in für Funk-

tionsdiagnostik)
- eläinlääkintäavustaja (veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in)
- ravitsemusavustaja (Diätassistent/in)
- tekninen apteekkiapulainen (Pharmazieingenieur/in)
- sairaanhoitaja - psykiatrinen sairaaanhoito (Psychiatrische/r Krankenschwes-

ter/Krankenpfleger)
- puheterapeutti (Schprachtherapeut/in)

Teknikkokoulutus / ”Mester/Meister/Maitre”
- optikko (Augenoptiker/in)
- hammasteknikko (Zahntechniker/in)
- kirurgisten tukien valmistaja (Bandagist/in)
- kuulolaitteiden tekijä (Hörgeräte-Akustiker/in)
- apuneuvoteknikko (Orthopädiemechaniker/in)
- erikoisjalkineiden valmistaja (Orthopädieschuhmacher/in)

Merenkulun koulutus
a) Merikuljetukset
- kapteeni, suuri rannikkoalus (Kapitän/in AM)
- kapteeni, rannikkoalus (Kapitän/in AK)
- perämies, suuri rannikkolaus (Nautische/r Schiffsoffizier/in AMW)
- perämies, rannikkoalus (Nautische/r Schiffsoffizier/in AKW)
- konemestari, luokka C - konepäällikkö (Schiffsbetriebstechniker/in CT - Leiter von Maschinen-

anlagen)
- koneenhoitaja, luokka C - konepäällikkö (Schiffsmaschinist/in CMa - Leiter/in von Maschinen-

anlagen)
- konemestari, luokka C (Schiffsbetriebstechniker/in CTW)
- koneenhoitaja, luokka C - yksin vastuussa oleva koneenhoitaja (Schiffsmaschinist/in CMaW -

Technische/r Alleinoffizier/in)

b) Merikalastus
- kapteeni, syvänmeren kalastus (Kapitän/in BG/Fischerei)
- kapteeni, rannikkokalastus (Kapitän/in /BK/Fischerei)
- perämies, syvänmeren alus (Nautische/r Schiffsoffizier/in BGW/Fischerei)
- perämies, rannikkoalus (Nautische/r Schiffsoffizier/in BKW/Fischerei)
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Direktiivi 92/51/ETY, Liite D, Saksan säännellyt koulutusalat

Säännellyt koulutusalat, jotka valmistavat teknisen apulaisen (technische/r Assistent/in), kaupalli-
sen avustajan (kaufmännische/r Assistent/in) ja sosiaalialan ammatteihin (soziale Berufe) sekä val-
tion hyväksymän puhetaidon opettajan ammattiin (staatlich geprüfte/r Atem-, Sprech- und Stimm-
lehrer/in), joiden kesto on yhteensä 13 vuotta ja jotka edellyttävät keskiasteen opintojen (mittlerer
Bildungsabschluβ) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät:

i) joko vähintään kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa (Fachschule) annettavaa loppututkintoon
päättyvää koulutusta, jota täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä eri-
koistumisjaksolla,

ii) tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa (Fachschule) annettavaa loppututkin-
toon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumi-
sella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitok-
sessa,

iii) tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa (Fachschule) annettavaa loppututkintoon
päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vä-
hintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa.

Säännellyt koulutusalat valtion hyväksymän teknikon (staatlich geprüfte/r Techniker/in), kaupalli-
sen alan (Betriebswirt/in), suunnittelijan (Gestalter/in) ja perheasiain hoitajan (Familiepfleger/in)
ammattiin, joiden kesto on vähintään 16 vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvolisuuden tai vastaa-
van koulutuksen menestyksekästä suorittamista (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) ja vähintään
kolme vuotta kestävän ammattikoulun (Berufsschule) suorittamista, ja jotka sisältävät vähintään
kahden vuoden ammattikokemuksen jälkeen kahden vuoden ajan kokopäiväistä koulutusta tai vas-
taavan pituisen osapäiväkoulutuksen.

Säännellyt koulutusalat ja säännellyt jatkokoulutusalat, joiden kesto on vähintään 15 vuotta ja jotka
edellyttävät oppivelvollisuuden (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) tai ammatillisen koulutuksen
(yleensä kolme vuotta) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät yleensä vähintään kaksi
vuotta ammattikokemusta (useimmissa tapauksissa kolme vuotta) ja tutkinnon jatkokoulutuksen
osana, jonka valmistelemiseksi suoritetaan yleensä täydentävää koulutusta joko samanaikaisesti
ammattikokemuksen kanssa (vähintään 1000 tuntia) tai päätoimisesti (vähintään vuosi).
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Liite 2
Saksan ja Suomen tutkintojen sijoittuminen ISCED-luokitukseen

ISCED 97 -koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna

ISCED 97 level Nimi Pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmässä

Level 0 Pre-primary education
Esiasteen koulutus

Peruskoulun esiluokat
Esiopetus päiväkodeissa

Level 1 Primary education
Alemman perusasteen koulutus

Peruskoulun luokat 1-6

Level 2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen koulutus

Peruskoulun luokat 7-9 ja
vapaaehtoinen 10. luokka

Level 3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus

Lukio
Keskiasteen (kouluasteen, toisen asteen)
ammatillinen koulutus
(ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot)

Level 4 Post secondary non-tertiary
education
Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei
ole korkea-asteen koulutusta

Erikoisammattitutkinnot

Level 5 First stage of tertiary education
Korkea-asteen koulutus
     5B-programmes
     5B-ohjelmat

Ammatillisen opistoasteen
tutkinnot

     5A-programmes
     5A-ohjelmat

Ammattikorkeakoulututkinnot
Teknillisissä oppilaitoksissa suoritetut insinöörin tutkinnot
sekä metsätalousinsinöörin ja merikapteenin tutkinnot
Yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot
Erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkä-
ritutkinnot, yleisesikuntaupseerin tutkinto

Level 6 Second stage of tertiary education
Tutkijakoulutusaste

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

(5A- ja 5B-jaottelu on otettu tähän taulukkoon koulutusasteluonteensa vuoksi.)

Lähde: Tilastokeskus 1999
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Suomessa käytettävä työvoimatutkimuksen (LFS) koulutusluokittelu (korkein suori-
tettu koulutus)

ISCED 97 Englanninkielinen nimi Sisältö Suomessa
Kyselyllä
selvitettävät:
ISCED 1 Primary education Kansakoulu, osa peruskoulua, osa keskikoulua tai ei mitään

loppuun suoritettua koulutusta
ISCED 2 Lower secondary education Peruskoulu tai keskikoulu
Tutkinto-
rekisteristä:
ISCED 3 Upper secondary education Lukio, keskiasteen (kouluasteen, toisen asteen) ammatilli-

nen koulutus (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot)
ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education Erikoisammattitutkinnot
ISCED 5B First stage of tertiary education,

5B-programmes
Lähinnä opistoasteen ammatillinen koulutus

ISCED 5A First stage of tertiary education,
5A-programmes

Ammattikorkeakoulututkinnot, teknillisissä oppilaitoksissa
suoritetut insinöörin tutkinnot sekä metsätalousinsinöörin ja
merikapteenin tutkinnot, yliopistojen alemmat ja ylemmät
korkeakoulututkinnot, erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri-
ja erikoiseläinlääkäritutkinnot, yleisesikuntaupseerin tutkinto

ISCED 6 Second stage of tertiary education Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot (tieteelliset jatkotutkinnot, ei
esim. lääketieteen lisensiaatti)

Lähde: Tilastokeskus 1999
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Saksalaisten koulutusten sijoittuminen ISCED 97- luokitukseen
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Descriptive name of the programme Main diplomas, credentials or
certifications

0 02 Vorklassen (Pre-school classes)
0 03 Schulkindergarten (School kindergartens)
0 01 Kindergarten (Kindergartens)
1 04 Primary schools (Primary schools)
2A P 10 Berufsvorbereitungsjahr (Pre-vocational Training Year) Abschluβzeugnis

Berufsvorbereitungsjahr
2A G 20 Kollegschulen, die einen mittleren Bildungsabschluβ

vermitteln (Kollegschulen (intermediate school certificate)
Realschulabschluβ or
Equivalent

2A G 12 Berufsaufbauschulen (Vocational Extension Schools) Realschulabschluβ / Fachschul-
reife

2A G 06 Lower secondary schools evening schools (Lower
secondary schools evening schools)

Hauptschul- / Realschul-
Abschluβ

2A G 05 Lower secondary schools, no access to general (Lower
secondary schools, no access to general)

Hauptschul- / Realschul-
Abschluβ

2A G 07 Lower secondary schools, access to general (Lower
secondary schools, access to general)

Realschulabschluβ
(Gymnasium, Integrierte
Gesamtschule, Freie Waldorf-
schule

3B V 15 Berufsfachschulen, die berufliche Grundkenntnisse
vermitteln (Specialized Vocational Schools (basic
vocational knowledge)

Abschluβzeugnis Berufsfach-
schule (Berufliche Grundkennt-
nisse)

3B V 11 Berufsgrundbildungsjahr (Basic Vocational Training
Year)

Abschluβzeugnis Berufsgrund-
bildungsjahr

3B V 14 Berufsfachschulen, die einen mittleren Bildungs-
abschluβ vermitteln (Specialized Vocational Schools
(intermediate school certificate)

Realschulabschluβ or
Equivalent

3B V 29 Schulen des Gesundheitswesens – 1 jährig (Health
sector schools (1 year)

Abschluβzeugnis für
Medizinische Hilfsberufe

3B V 22 Kollegschulen, die einen Berufsabschluβ vermitteln
(Kollegschulen (occupational qualification)

Beruflicher Abschluβ

3B V 16 Berufsfachschulen, die einen Berufsabschluβ
vermitteln (Specialized Vocational Schools
(occupational qualification)

Beruflicher Abschluβ

3B V 13 Berufsschulen (Duales System) (Dual System) Lehrabschluβ
3A G 19 Fachgymnasien (Fachgymnasien) Hochschulreife
3A G 21 A Berufsfachschulen, die eine Studienberechtigung

vermitteln (Specialized Vocational Schools (qualification
for ISCED 5A)

Fachhochschulreife / Hoch-
schulreife

3A G 18 Fachoberschulen – 2 jährig (Specialized Vocational
High Schools (2 years)

Fachhochschulreife

3A G 21 Kollegschulen, die eine Studienberechtigung vermitteln
(Kollegschulen (qualification for ISCED 5A, also in some
cases occupational qualification)

Fachhochschulreife / Hoch-
schulreife and Beruflicher
Abschluβ (in some cases)

3A G levels 3
and 4

19 Fachgymnasien + Berufs-/Technische Oberschulen
(Fachgymnasien + Berufs-/Technische Oberschulen)

Hochschulreife

3A G 08 Upper secondary schools (general) (Upper secondary
schools (general)

Abitur (Hochschulreife)

3A G 09 Upper secondary evening schools (Upper secondary
evening schools)

Abitur (Hochschulreife)
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4B V 23 Fachschulen – 1 jährig (Trade and Technical Schools
(1 year)

Fachschulabschluβ, Meister

4A G 19 A Berufsoberschulen / Technische Oberschulen
(Berufsoberschulen / Technische Oberschulen)

Hochschulreife

4A G 17 Fachoberschulen – 1 jährig (Specialized Vocational
High Schools (1 year)

Fachhochschulreife

5B Short 1 st short or
medium
duration

27 Fachakademien (Bavaria) (Specialized Academies) Abschluβ der Fachakademie /
Fachhochschulreife (in some
cases)

5B Short 1 st 30 Schulen des Gesundheitswesens – 2 jährig (Health
sector schools (2 year)

Abschluβzeugnis für
Medizinische Assistenten

5B Short 2 st 24 Fachschulen – 2 jährig (Trade and Technical Schools
(2 years)

Fachschulabschluβ,
Meister/Techniker, Erzieher

5B Medium 1 st 33 Verwaltungsfachhochschulen (Colleges of public
administration)

Diplom (FH)

5B Medium 1 st 32 Berufsakademien (Baden-Württemberg (Vocational
academies)

Diplom (BA)

5B Medium 1 st 31 Schulen des Gesundheitswesens – 3 jährig (Health
sector schools (3 years)

Abschluβzeugniss für
Krankenschwestern/-pfleger

5B Medium 1 st 28 Berufsakademien (Schleswig-Holstein) Vocational
Academies)

Abschluβ der Berufsakademie

5B Medium 1 st 25 Fachschulen – 3 jährig (Trade and Technical Schools
(3 years)

Fachschulabschluβ,
Meister/Techniker, Erzieher

5B Medium 1 st 26 Fachschulen – 4 jährig (Trade and Technical Schools
(4 years)

Fachschulabschluβ,
Meister/Techniker

5A Medium 1 st medium or
long
duration

34 Fachhochschulen (Fachhochschulen) Diplom (FH)

5A Long 1 st long or
very long
duration

35 Universitäten (University studies) Diplom oder Staatsprüfung

6 short,
 medium
or long
duration

36 Promotionsstudium (Doctoral studies) Promotion

Lähde: ISCED 97 -valmistelutyöryhmän aineistoa (julkaisematon)


