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1. Johdanto
Tässä markkinaselvityksessä kuvataan ammatillisen koulutuksen tasot kahdeksassa
eri maassa, jotka ovat ammatillisen koulutusviennin kohdemaita. Näitä ovat Brasilia,
Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia ja Vietnam. Kuvauksessa on
keskitytty julkiseen järjestelmään ja koulutuksen järjestäjiin. Selvitystyön kohdemaissa järjestetään myös yksityistä koulutusta. Lisäksi kuvataan ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset (koulutus, työkokemus) edellä mainituilla kohdemarkkinoilla. Mikäli tietoa on ollut saatavilla, kuvataan myös työelämäyhteistyön malleja
näillä kohdemarkkinoilla.
Tämän selvitystyön osalta ei ollut käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollista tehdä kattavaa vertailua EQF-asteikkoon. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat suosituksen vuonna 2008 eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen (EQF) luomisesta. EQF:n tarkoituksena on auttaa EU:n jäsenmaiden koulutusjärjestelmissä suoritettujen tutkintojen ja osaamisen vertailua. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, viitattu 15.4.2015.) Tässä selvityksessä on tehty vertailua niiden maiden
osalta, joiden kohdalla se on ollut mahdollista. Koulutusjärjestelmäkuvauksia ei ole
kaikissa kohdemaissa rinnastettu EQF-asteikkoon.
Tutkintojen viitekehykset (qualification frameworks) ovat välineitä tutkintojen luokitteluun. Viitekehykset mahdollistavat sekä vertailun että sidosten luomisen tutkintojen välillä. Asteikoilla on tarkoitus kuvata opiskelijan osaamisen taso tietyn tutkintotason suoritettuaan. Monet maat ovat luoneet kansallisia viitekehyksiä (NQF, National Qualification Frameworks). (Deij 2014, 115–124.) Tässä selvityksessä on joidenkin maiden osalta kuvattu niiden NQF-järjestelmää, jos tietoa on ollut saatavilla.
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2. Brasilia
2.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Brasilian koulutusjärjestelmä on kuvattu alla olevassa kuviossa 1.

Kuvio 1. Brasilian koulutusjärjestelmä. (UNESCO. 2010/2011, s. 7)
Brasiliassa ammatillista koulutusta järjestetään kolmella eri tasolla: peruskoulutus,
tekninen koulutus ja teknologinen koulutus. Peruskoulutus (basic training) on epävirallista ammatillista koulutusta ja sen tavoitteena on uudelleen kouluttaa työntekijöitä, tai kouluttaa työntekijöitä lisää suhteessa heidän aiempaan koulutukseensa,
jotta he pärjäisivät työmarkkinoilla paremmin. Teknistä koulutusta järjestetään yleissivistävän toisen asteen koulutuksen yhteydessä joko rinnakkain tai peräkkäisenä
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koulutuksena. Teknologista koulutusta järjestetään toisen asteen jälkeisenä koulutuksena kaikilla aloilla. (UNESCO-UNEVOC 2013, 5-6.)
Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on esitetty tekninen ja ammatillinen koulutus osana
Brasilian koulutusjärjestelmää.

Kuvio 2. Tekninen ja ammatillinen koulutus Brasiliassa (UNESCO-UNEVOC 2013, 6)
Toisella asteella ammatilliset opinnot voi suorittaa 3-4 vuodessa. Korkea-asteella ammatilliset opinnot voi suorittaa kolmessa vuodessa. Korkea-asteen oppilaitoskenttä
on moninainen ja koulutusta tarjotaan erityyppisissä oppilaitoksissa. Nuoret, jotka
ovat suorittaneet tai suorittavat toisen asteen tutkintoa, voivat kouluttautua myös
oppisopimustyyppisesti oppilaitoksessa, joka on tehnyt sopimuksen yrityskumppanin
kanssa. Opiskelijat voivat hakeutua harjoitteluohjelmaan, jonka aikana he hankkivat
työkokemusta sekä suorittavat tutkinnon. Sekä harjoittelun päivittäistä kestoa että
harjoitteluajan kestoa on rajattu. (UNESCO-UNEVOC 2013, 7.)
Ammatillista osaamista voi hankkia myös työharjoittelun kautta. Työharjoittelupaikkoja tarjoavat monet eri organisaatiot sekä yrittäjät. Työharjoittelijaa valvoo tehtävään nimetty henkilö. Joihinkin teknisen ja ammatillisen koulutuksen kursseihin sisältyy myös työharjoittelua pakollisena osana opetussuunnitelmaa. Työharjoittelija ei

4

ole työntekijä yrityksessä, mutta hänelle voidaan maksaa kompensaationa esimerkiksi matkakuluja tai antaa kuukausittainen avustus. (UNESCO-UNEVOC 2013, 8.)
Suoritettuaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen valmistuneet saavat keskitason teknikon (Certificate/professional qualification of Middle-level technician) todistuksen tai tutkintotodistuksen, josta selviää mihin on erikoistunut (Diploma with specialisation). Nämä tutkintotodistukset takaavat pääsyn pääsykokeisiin korkea-asteen
koulutukseen tai toisen asteen jälkeisille ammatillisille kursseille, joita kutsutaan teknologian korkeamman asteen kursseiksi (higher courses of technology). Suoritettuaan tällaisen kurssin valmistunut saa teknologin todistuksen, joka osoittaa ammatillisen pätevyyden (professional qualification of a Technologist). Tämä todistus oikeuttaa hakeutumaan yksivuotiseen ammatilliseen jatko-ohjelmaan (professional graduate programme) (UNESCO-UNEVOC 2013, 10–11.)
Brasilia ei ole luonut kansallista tutkintojen viitekehystä (National Qualifications Framework, NQF) (UNESCO-UNEVOC 2013, 11). Seuraavassa taulukossa (taulukossa 1)
on Netherlands organisation for international cooperation in higher educationin suorittama Brasilian koulutusjärjestelmän toisen ja kolmannen asteen tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon. EQF-tasoja 1-4 vastaa Brasilian koulutusjärjestelmässä ammatillinen toinen aste (Técnico de Nivel Médio/Diploma de Ensino Médio com Habilitação,
secondary vocational education). EQF-asteikolla tasoa 4 vastaa lukio (Certificado de
Conclusão de 2º Grau / Certificado de Conclusão de Ensino Médio, senior secondary
education). Korkeakoulutus (Tecnólogo, higher professional education) vastaa EQFtasoa 5. EQF-tasoa 6 vastaa yliopisto-tason koulutus (Bacharel/Licenciado, university
education/undergraduate). EQF-tasoa 7 vastaa yliopistotason maisterikoulutus
(Mestre, university education). (Nuffic 2015, 3-4.)
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Taulukko 1. Brasilian tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon (Nuffic 2015, 4).
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))

2.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Vuodesta 1996 lähtien kaikilla opettajilla Brasiliassa tulisi lain (Law of Directives and
Bases of National Education) mukaan olla yliopistotutkinto. Laki edellyttää jokaista
kuntaa ja osavaltiota järjestämään urapolkuja opettajille. Aiemmin monilla opettajilla
on ollut lukiotason (high-school) koulutus. Samalla kun pätevyysvaatimukset opettajille nousivat, muuttui opettajankoulutus maksuttomaksi. Ammatilliseksi opettajaksi
voi Brasiliassa edetä kolmenlaista akateemista polkua pitkin:
- nelivuotinen toisen asteen ohjelma (Magisterio)
- nelivuotinen yliopistopohjainen ohjelma (Licenciatura Plena)
- nelivuotinen yliopisto-ohjelma, pedagogiikan tutkinto (Degree in pedagogy)
(UNESCO-UNEVOC 2013, 8.)
Brasilian opetusministeriö (the Ministry of Education, MEC) pitää tärkeänä opettajien
pätevyyden ja laadun parantamista ja tekeillä on ohjeet, joiden mukaan urapolku perustuu suosituksiin ja uuteen tutkintoon, joka kattaa sekä sisällön että pedagogiikan.
MEC järjestää myös opettajankoulutusohjelmia, joilla yritetään vastata pätevien
opettajien tarpeeseen tietyillä alueilla. Nämä ohjelmat sisältävät sekä teoriaa että
käytäntöä keskittyen opetusmenetelmiin. Yksittäisen ohjelman pituus tulisi olla vähintään 540 tuntia. (UNESCO-UNEVOC 2013, 10.)
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3. Indonesia
3.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Indonesian koulutusjärjestelmä on kuvattu alla olevassa kuviossa 3:

Kuvio 3. Indonesian koulutusjärjestelmä (Indonesian opetusministeriö, 2007.)
Indonesiassa toisen asteen koulutusta (senior secondary school) tarjotaan pakollisen
9-vuotisen perusasteen suorittaneille ja kansalisessa kokeessa riittävän hyvän tuloksen saaneille opiskelijoille. Kolme vuotta kestävän toisen asteen ammatillisen tai teknisen koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämää varten. Jotkin toisen asteen ammatilliset koulut tarjoavat myös nelivuotisia koulutusohjelmia, jotka

7

johtavat Diploma 1-tutkintoon, joka vastaa Associate degree -tasoista tutkintoa (suoraa suomalaista vastinetta ei ole). Ammatillista koulutusta tarjotaan sekä ”tavallisissa” kouluissa että islaminuskoon pohjautuvissa. Myös oppisopimuskoulutukset
ovat mahdollisia. (UNESCO, 2010/11, 7.)
Ammattikoulutusta tarjotaan noin 40 ohjelmassa. Yleisimmät koulutyypit ovat nimeltään Sekolah Teknik Menengah (STM, laaja valikoima eri ohjelmia), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA, ohjelmia kauppatieteissä [commercial sciences]), Sekolah
Menegah Kesejahteraan Keluarga (SMKK, ohjelmia kotitaloudessa [home
economics]) ja Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (ohjelmia maatalouden piirissä).
Ohjelman suoritettuaan opiskelijat saavat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tutkinnon. Lisäksi opiskelijoiden tulee opintojen lopuksi suorittaa valtakunnallinen
koe, jonka päätteeksi he saavat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional -todistuksen.
(Nuffic 2014, 3.)
Ammatillisen koulutuksen osuus ammattikoulun lukujärjestyksestä on noin 25 %. Ammatillisessa koulutuksessa on runsaasti yleissivistäviä elementtejä, ja ammatillisen
koulun käyneillä opiskelijoilla onkin mahdollisuus hakea valmistuttuaan vielä johonkin viidestä korkeamman asteen oppilaitoksesta (akatemia, polytekninen, opisto [Sekolah Tinggi], instituutti & yliopisto) mikäli he suoriutuvat riittävän hyvin toisen asteen päättävissä kansallisissa kokeissa. Oppilaitoksista muut paitsi yliopisto ovat pääasiallisesti korkeamman ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia. Näistä voi valmistua
Diploma 1 – Diploma 4 -tasoisien tutkintojen kanssa, jotka ovat karkeasti verrattavissa numeroaan vastaavaan määrään opiskeluvuosia kolmannen asteen koulutuksessa, ja joista Diploma 4 on verrattavissa kandidaatin tutkintoon. (UNESCO,
2010/11, 7.)
Aiemmin mainituista oppilaitoksista polytekniset ja opistot ovat useimmiten luonteeltaan ammatillisia. Polytekniset tarjoavat pääosin Diploma 2 ja 3 -tasoisia tutkintoja, ja niiden lukujärjestys on hyvin käytännönläheinen (väh. 45 % käytännössä oppimista ja simulaatioita). Opistot tarjoavat sekä Diploma- että S1 (kts. Alempi) -tasoisia
tutkintoja. (Nuffic 2014, 3.)
Yliopistokoulutuksessa voi Indonesiassa valmistua Sarjana 1 - Sarjana 3 -tasoisiin tutkintoihin, joista S1 vastaa karkeasti kandidaatin tutkintoa (n. 4,5 vuotta opiskelua +
vuoden harjoittelu), S2 maisterin tutkintoa (väh. 2 vuotta opiskelua) ja S3 tohtorin
tutkintoa (n. 3 vuotta opiskelua).
Taulukossa 2 on Netherlands organisation for international cooperation in higher
educationin (Nuffic 2014, 3.) suorittama Indonesian koulutusjärjestelmän toisen ja
kolmannen asteen tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon. Virallista kansallista tutkintojen viitekehystä (NQF) Indonesiassa ei olla kuitenkaan tehty.

8

Taulukko 2: Indonesialaisten tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon (Nuffic 2014, 3.
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))

3.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Indonesian vuoden 2005 opettajalain mukaan vuodesta 2015 alkaen kaikilla opettajilla pitäisi olla joko D4- tai S1 tasoinen tutkinto, ja riittävää näyttöä pedagogisista,
henkilökohtaisisita, sosiaalisista ja ammatillisista pätevyyksistä. Kansallinen laatua
tarkkaileva elin on myös säätänyt vaatimustasot opettajille ja rehtoreille, joiden pohjalta opettajienvoidaan todeta omaavan riittävät pätevyydet työhönsä. Tämän myötä
myös yliopistoilta on vaadittu näyttöä, että riittävän tasoisia opettajankoulutusohjelmia on luotu. (UNESCO, 2010/11, 7.)
Yliopistojen lisäksi suurin osa instituuteista [Institut] tarjoavat opettajankoulutusohjelmia. Instituutit tarjoavat koulutusta Diploma- ja S1 -tasoilla, ja jotkin myös S2 ja S3
-tasoilla. Instituutteja on sekä julkisia että yksityisiä, ja viime vuosina yksityisten instituuttien määrä on kasvanut valtavasti (Nuffic 2014, 3.)
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4. Intia
4.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Intian koulutusjärjestelmä on kuvattu alla olevassa kuviossa 4, ja toisen- ja kolmannen asteen opintopolkuja tarkemmin kuviossa 5:

Kuvio 4. Intian koulutusjärjestelmä. (NUEPA-MHRD, 2008.)
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Kuvio 5: Intian toinen ja kolmas aste (numerot vastaavat opintovuosia) (Nuffic 2014,
2.)
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Koulutuksen suhteen suurimmassa osassa Intian osavaltioita noudatetaan 10+2 -mallia, jossa jokainen oppilas opiskelee vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden toisen asteen lisäkoulutukseen joko yleissivistävällä tai ammatillisella linjalla. Ammatilliselta linjalta voi jatkaa vielä teollisen koulutuksen instituuttiin
tai ammattikorkeakouluun (polytechnic) ja ammattikorkeakoulut tarjoavat korkeamman ammattikoulutuksen lisäksi diplomikoulutuksia, jotka voidaan laskea vielä toisen
asteen koulutukseen, vaikka ovatkin kahden vuoden koulutusta kehittyneempiä ja
joista joitain voi suorittaa jo heti kymmenennen luokan jälkeen.
Kandidaatin tutkinto (undergraduate) kestää kolmesta viiteen vuotta, riippuen alasta
ja mahdollisista tutkinnon lisäksi tehtävistä syventävistä diplomikursseista (joista
kaikki eivät pidennä opintoaikoja) ja maisteriksi (post-graduate) kouluttautuminen
kestää 1-2 vuotta.
Intiassa on lähdetty kehittelemään joustavampia opintopolkuja aiempaan kahden
vuoden ammatilliseen koulutukseen jotta työvoiman kysyntään voitaisiin paremmin
vastata, ja erilaisia hyväksilukumalleja ja oppisopimuskoulutusmalleja on kehitelty.
(UNESCO, 2010/11, 7.)
Taulukossa 3 on Netherlands organisation for international cooperation in higher
education (Nuffic 2014, 2.) suorittama Intian koulutusjärjestelmän toisen asteen ja
kolmannen asteen ammatillisten tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon.
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Taulukko 3: Intialaisten tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon (Nuffic 2014, 2.)
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))

4.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Opettajankoulutus Intiassa on kohtalaisen samankaltaista kaikilla peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen asteilla, sisältäen opettamistapojen ja pedagogiikan opiskelua sekä vähintään muutaman kuukauden työharjoittelun.
Minimivaatimus toisen asteen opettajan koulutukseen pääsemiselle on valmistuminen kandidaatiksi soveltuvalta alalta, eli opettajakoulutus tulee lisäkurssina vanhan
tutkinnon päälle. Jotkin alueelliset instituutit tarjoavat myös neljän vuoden integroitua koulutusta, josta pääsee suoraan toisen asteen opettajaksi ilman tarvetta lisäkurssille. Instituutit voivat olla julkisia, yksityisiä tai yksityisiä, mutta julkisilla varoilla
tuettuja.
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Vuosikymmenen vaihteen paikkeilla opettajakoulutusohjelmien vahvasti kasvanut
kysyntä johti tarjonnan nopeaan lisääntymiseen koulutuksen laadun kustannuksella,
mikä on näkynyt opettajankoulutuksen laadun heikentymisenä. Opettajankoulutusta
onkin toivottu siirrettävän kokonaisuudessaan yliopistokoulutuksen tasoiseksi ja koulutuksen laatua parempaan valvontaan. On myös toivottu, että opettajankoulutus integroituisi vahvemmin muuhun opetukseen, eikä olisi erillinen ohjelmansa. (UNESCO,
2010/11, 7.)
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5. Kazakstan
5.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Kazakstanin koulutusjärjestelmä on kuvattu alla olevassa kuviossa 6.

Kuvio 6. Kazakstanin koulutusjärjestelmä. UNESCO, 2010/11, 6.)

15

Ammatilliseen koulutukseen voi Kazakstanissa hakeutua suoritettuaan peruskoulun
yhdeksän luokkaa (basic secondary) tai suoritettuaan 11 luokkaa (complete secondary). Yhdeksännen luokan jälkeen suoritettava ammatillinen koulutusohjelma kestää 3-4 vuotta ja 11. luokan jälkeen 2-3 vuotta. Toisen asteen koulutus on käytännössä pakollista. Kazakstanissa ollaan siirtymässä 12-vuotiseen koulutusjärjestelmään. Uudessa järjestelmässä peruskoulua (primary education) käydään luokat 1-4,
perustasoa toista astetta (basic secondary) luokat 5-10 ja toisen asteen koulutusta
(secondary education or profile training) luokat 11–12. (UNESCO, 2010/11, 7, 14.)
Suoritettuaan koko toisen asteen koulutuksen opiskelija voi jatkaa opintoja korkeaasteen oppilaitoksissa, yliopistoissa tai oppilaitoksissa, jotka tarjoavat 2-3-vuotisia
ohjelmia ammatillisissa aineissa. Kazakstanissa alemman korkea-asteen koulutusta
verrataan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Se voidaan aloittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, lyseoissa (lyceums), mutta se suoritetaan loppuun ja tutkintotodistus annetaan korkeakoulusta (college). Jotkut näistä korkeakouluista (colleges) ovat osana yliopistoja. Tätä voidaan ajatella korkeakoulutuksena,
mutta osa oppilaitoksista (colleges) eivät kuitenkaan ole korkeakouluja. Korkea-asteella voi yliopistossa suorittaa ensimmäisen tutkinnon (bachelor’s degree) neljässä
vuodessa ja sen jälkeen maisterin tutkinnon (master’s degree) kahdessa vuodessa.
(UNESCO, 2010/11, 7.)
Kazakstanissa ollaan kehittämässä tutkintojen kansallista viitekehystä (National Qualifications Framework, NQF) (UNESCO-UNEVOC 2012, 9). Erityistä viittausta EQF-järjestelmään ei ole (Bjornavold & Deij 2009, 20).

5.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Ammatilliset opettajat ovat Kazakstanissa pääosin käytännön osaajia eri aloilta, jotka
yhdistävät työn ja opettajan tehtävät osa-aikaisesti. Yhtenä syynä tähän on ammatillisten opettajien matala palkkataso. Ammatilliseen opettajankoulutukseen ei ole erityisiä oppilaitoksia, jotka järjestäisivät opettajankoulutusta. Opettajankoulutus on
kytketty heikosti opettajan käytännön työhön. Opettajista on pulaa ja heidän kokemuksensa ja koulutuksensa ei aina ole riittävää työtehtäviin nähden. Eräänlaista päivityskoulutusta suositellaan viiden vuoden välein, mutta usein opettajilla ei ole mahdollisuutta osallistua siihen. (UNESCO-UNEVOC 2012, 8-9.)
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6. Kiina
6.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Kiinan koulutusjärjestelmä on kuvattu kuvion 7 avulla:

Kuvio 7. Kiinan koulutusjärjestelmä (UNESCO 2010/2011, 7.)
Kiinassa ammatillista koulutusta tarjotaan kolmella koulutusasteella. Alin ammatillisen koulutuksen taso (Vocational Junior Middle School) kuuluu oppivelvollisuuden
piiriin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi tarjotaan myös ammatillista
korkeakoulutusta. Yhdeksän vuotta kestävän pakollisen koulutuksen osana tarjotaan
ammatillista koulutusta 3-4 vuotta kestävinä kursseina. Kurssien tarkoitus on kouluttaa työntekijöitä perustehtäviin. Tältä kouluasteelta on mahdollista siirtyä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. (UNESCO-UNEVOC 2013, 9.)
Ammatillista toisen asteen koulutusta tarjotaan erikoisoppilaitoksissa, ammatillisissa
oppilaitoksissa ja ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitoksissa. Erikoisoppilaitokset tarjoavat korkeinta ammatillista koulutusta toisella asteella. Opetusta tarjotaan
esimerkiksi tekniikan ja talouden, maatalouden ja metsänhoidon, terveyden- ja sai-
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raanhoidon, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aloilla. Opiskelun kesto erikoisoppilaitoksessa on 3-4 vuotta. Opiskelu erikoisoppilaitoksissa on käytännönläheistä ja
harjoittelu on osana opintoja. Opintoihin kuuluvan harjoittelun voi tehdä koulussa tai
yrityksessä. Jotkut oppilaitokset toimivat yritysten yhteydessä. (Chinet-oppilaitosverkoston verkkosivut 2.4.2015.)
Ammatilliset oppilaitokset kouluttavat työntekijöitä esimerkiksi lastenhoitajiksi, kirjanpitotehtäviin tai tietoteknisiin tehtäviin. Opiskelun kesto on kolme vuotta. Yleensä
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet siirtyvät suoraan työelämään, mutta heillä
on mahdollisuus myös jatkaa opintoja korkeakoulussa kuten ammatillisessa yliopistossa. Ammattitaitoisten työntekijöiden oppilaitokset kouluttavat työntekijöitä yritysten tarpeisiin ja opiskelu siellä kestää 2-3 vuotta. (Chinet-oppilaitosverkoston verkkosivut, viitattu 2.4.2015.)
Suoritettuaan menestyksekkäästi toisen asteen ammatilliset opinnot voi opiskelija
hakeutua toisen asteen jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen sitä tarjoaviin oppilaitoksiin. Koulutusohjelmien kesto näissä oppilaitoksissa on 2-3 vuotta. Tällaisia oppilaitoksia ovat ammatillisen korkea-asteen teknologiset oppilaitokset (higher vocational technology institutions), oppilaitokset, jotka tarjoavat viisi vuotta kestäviä ammatillisen korkea-asteen koulutusohjelmia ja yliopistot. (UNESCO-UNEVOC 2013, 9.)
Ammatilliset yliopistot tarjoavat lähinnä ammatillisia koulutusohjelmia. Nykyisin jotkut tarjoavat myös kandidaatin tutkintoja. Erikoisinstituuteissa toisen asteen jälkeiset
opinnot kestävät 2-4 vuotta. Opiskelu on joko koko- tai osa-aikaista eikä se oikeuta
korkea-asteen tutkintoon. (Chinet-oppilaitosverkoston verkkosivut 2.4.2015.)
Vuonna 1993 on Kiinassa luotu ammatillisen koulutuksen tutkintojen laatua ja vaatimustasoa määrittelevät tasot (Vocational Qualification Certificate System). Tutkinnot
jaetaan viiteen kansalliseen tasoon (National Vocational Qualifications):
-

Taso 5: Perustyöntekijän tutkintotodistus (Primary worker certificate, National
Vocational Qualifications Level 5)
Taso 4: Keskitason työntekijän tutkintotodistus (Intermediate worker certificate)
Taso 3: Edistyneen työntekijän tutkintotodistus (Advanced worker certificate)
Taso 2: Teknikon tutkintotodistus (Technician certificate)
Taso 1: Vanhemman teknikon tutkintotodistus (Senior Technician certificate)
(UNESCO-UNEVOC 2013, 16.)

Tällainen tietyn tason todistus osoittaa, että henkilöllä on kyseiseen tehtävään tarvittava osaaminen ja taidot. Todistus myös oikeuttaa henkilön perustamaan yrityksen
Kiinassa. (UNESCO-UNEVOC 2013, 17.)
Taulukossa 4 on kuvattu Kiinan koulutustasojen vertailua EQF-asteikkoon (Netherlands organisation for international cooperation in higher education). Ammatillisen
toisen asteen koulutusta voidaan verrata EQF-asteikon tasoihin 2-4. Korkeakoulutuk-
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sen 2-3-vuotisia ohjelmia voidaan verrata EQF-asteikon tasoon 5. Alempaa korkeakoulututkintoa (bachelor’s programme) voidaan verrata tasoon 6 ja maisterin tutkintoa (master’s degree) tasoon 7. (Nuffic 2014, 2-3.)

Taulukko 4. Kiinan tutkintojen vertailua EQF-tasoon (Nuffic 2014, 3.)
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))

6.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Opettajan pätevyysvaatimukset on Kiinassa virallisesti määritelty. Laissa kuvataan
muun muassa vaatimukset eri opettajille, kokeet pätevyyden saamiseksi, opettajan
pätevyyden vahvistaminen ja opettajan oikeudelliset velvollisuudet. Kelpoisuudesta
ammatillisen opettajan tehtäviin eri oppilaitoksissa on määritelty seuraavat vaatimukset:
-

Ammatillinen opettaja perusasteella (junior middle schools, general academic/specialised courses in primary vocational schools): valmistunut 2-3 vuotta
kestävästä lukiotasoisesta koulutuksesta (specialized higher normal school or
other colleges)
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-

-

Ammatillinen opettaja toisella asteella (senior middle schools, general academic/specialised courses in senior vocational schools, technical schools, vocational high schools): valmistunut normaalikoulusta, yliopistosta tai nelivuotisesta
korkeakoulusta (normal college, other universities of 4-year college)
Ammatillinen opettaja aikuiskoulutuksessa: valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta (graduate from institutions of higher learning or secondary schools)
(UNESCO-UNEVOC 2013, 14-15.)

Pääsääntöisesti opettajankoulutusta järjestetään oppilaitoksissa, joissa opettajat
työskentelevät. Opettajankoulutuksesta vastaavat monet eri hallinnolliset tahot. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleviä opettajia vaaditaan viettämään aikaa työelämässä, joko yksi kuukausi vuosittain tai kaksi kuukautta kahden vuoden välein.
Monet oppilaitokset palkkaavat osa-aikaisia opettajia, jotka työskentelevät samalla
työelämässä. (UNESCO-UNEVOC 2013, 15.)
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7. Malesia
7.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Malesian koulutusjärjestelmä on kuvattu alla kuviossa 8.

Kuvio 8. Malesian koulutusjärjestelmä (UNESCO 2010/2011, 7.)
Malesian koululaiset käyvät pakollisen peruskoulun jälkeen kokeessa, josta läpi päästyään voivat jatkaa alemmalle toiselle asteelle. Kolmen vuoden (tai kielen kohottamisen vuoksi kiinan ja tamilin kielisille koululaisille neljän vuoden) koulun jälkeen oppilaat suorittavat arviointitestin, jonka läpäistyään voivat jatkaa ylempään toisen asteen tutkintoon ammatillisella, yleissivistävällä tai teknisellä linjalla (ylempi toisen asteen ammatillinen koulutus, sisältää vahvasti luonnontieteitä ja tekniikkaa ja toimii
ennemminkin pohjana jatkokoulutukselle kuin suoraan töihin siirtymiselle). Kahden
vuoden koulutuksen päätteeksi yleissivistävällä ja teknisellä linjalla olleet käyvät
omassa kokeessansa (Malaysian Certificate of Education Examination) ja ammatillisen puolen käyneet omassa (Malaysian Certificate of Education (Vocational) Examination).
Kaikissa kolmessa toisen asteen koulutussuuntauksissa on paljon yhteisiä yleissivistäviä elementtejä linjajaottelusta huolimatta, ja itsensä sivistäminen ja ihmisenä kehittyminen ovat suuressa arvossa koulutuksen painopisteitä tarkasteltaessa. Kaikkien
toisella asteella opiskelevien kansallisiin kokeisiin sisältyvät osiot ydinoppiaineita malajin kielestä, englannista, tieteestä, matematiikasta, Islaminopetuksesta tai elämänkatsomuksesta (moral education) ja historiasta. Lisäksi kaikkien toisen asteen oppilaitoksien opiskelijoiden täytyy valita vähintään yksi valinnainen oppiaine ammatillisen
koulutuksen piiristä. (UNESCO 2010/2011, 7.)
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Yksityisen sektorin roolia ja yhteistyötä Malesian ammatillisen koulutuksen kanssa
halutaan kasvattaa tulevaisuudessakin, ja yrityksiä on vahvemmin otettu mukaan
koulutukseen työssä oppimisen kehittämiseksi. (Malesian opetusministeriö 2013)
Korkea-asteella opiskelijat voivat opiskella joko opistossa, ammattikorkeakoulussa tai
yliopistossa. Opistossa tai ammattikorkeakoulussa ammatilliset opinnot kestävät 1-2
vuotta (Certificate-taso) tai 2-3 vuotta (Diploma-taso). Opettajankoulutusohjelmat
kuuluvat näihin koulutustasoihin. Kandidaatinopinnot kestävät yliopistossa 3-4
vuotta, maisterinopinnot tai erikoistumisopinnot 1-2 vuotta ja tohtorikoulutus vähintään 3 vuotta.
Lukuvuosi alkaa Malesiassa tammikuussa ja jatkuu marraskuuhun. (UNESCO
2010/2011, 7.)
Taulukossa 5 on Netherlands organisation for international cooperation in higher
education (Nuffic 2012, 4.) suorittama Malesian kansallisen tutkimuskehyksen (MQF)
vertailu EQF-asteikkoon.

Taulukko 5: Malesialaisten tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon (Nuffic 2012, 4.)
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))
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7.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Johtuen luultavasti yleissivistävän koulutuksen painotuksesta kaikilla koulutusasteilla,
selkeästi ammatillista opettajankoulutusta ei Malesiassa ainakaan laajamittaisesti toteuteta. Sen sijaan opettajankoulutukseen yleisesti ja kaikilla asteilla aiotaan panostaa. Opettajien kelpoisuusvaatimuksia halutaan kasvattaa, opettajia kannustetaan
täydennyskoulutukseen ja taitojen päivittämiseen joko työn ohessa tai opintovapailla
Malesiassa tai ulkomailla. Myös opettajakouluttajien taitoja oltaisiin valmiita kehittämään erilaisilla ohjelmilla, myös yhteistyössä ulkomaalaisten yliopistojen kanssa.
Tavoitteena on, että kaikki opettajat olisivat saaneet vähintään kandidaatin tutkinnon. Tähän pyritään mm. Järjestämällä erityisiä kandidaatin tason täydennyskoulutuskursseja, ja tarjoamalla maisteri- ja tohtorikoulutusta vahvemmin kandidaatin tutkinnon saaneille. (UNESCO, 2010/11, 7.)
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8. Saudi-Arabia
8.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Saudi-Arabian teknisen ja ammatillisen koulutuksen muodolliset, ei-muodolliset
[non-formal] ja epämuodolliset [informal] koulutusjärjestelmät on kuvattu alla olevassa kuviossa 9. Saudi-Arabian koulutusjärjestelmä kokonaisuudessaan on kuvattu
kuviossa 10.

Kuvio 9: Teknisen ja ammatillisen koulutuksen kaavio (Technical and Vocational Training Corporation, Saudi-Arabia, 2011)
Saudi-Arabiassa tekninen ja ammatillinen koulutus järjestetään kolmivuotisena toisen
asteen koulutuksena. Toisen asteen jälkeen ammatillinen jatkokoulutus on mahdollista teknillisessä opistossa diplomitutkinnon (diploma, 2 vuotta) tai kandidaatin tutkinnon (Bachelor of science) verran. Ylioppilastutkintopohjalta kandidaatin tutkinto
yliopistossa vie 4-6 vuotta alasta riippuen. Erikoistumisopinnot, esimerkiksi opettajaksi kouluttautuminen, kestävät vuoden, ja maisterin tutkinto kaksi vuotta. Tohtoriksi kouluttautuminen vie vähintään kolme vuotta.
Toisen asteen koulutusalat ovat jossain määrin sukupuolen mukaan jakautuneita. Esimerkiksi opettajankoulutukseen on naisille oma toisen asteen koulutus, jota tosin pitää vielä laajentaa opistossa tai yliopistossa ammatillisen pätevyyden saamiseksi
(UNESCO, 2010/11, 7.). Lisäksi naisille on omia korkeampia teknisiä instituutteja
(UNESCO-UNEVOC 2012).
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Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelmien kehittämisessä
konsultoidaan tiheään yksityistä sektoria osaamistarpeiden kartoittamiseksi, minkä
mukaisesti opetussuunnitelmia tarvittaessa muokataan (UNESCO, 2010/11, 7.). Lisäksi Saudi-Arabiassa on olemassa kansallinen yhteiskoulutusjärjestelmä [National
System for Joint Training], eräänlainen oppisopimusjärjestelmä, jossa on 25% teoreettista opiskelua ja 75% käytännön opiskelua. Koulutuksen kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen (UNESCO-UNEVOC 2012).
Kansallisen tutkintokehikon vertailua EQF:n ei ole tehty. Saudi-Arabian kansallinen
tutkintokehikko itsessään on seuraavanlainen:
1. Alempi diplomi [Associate Diploma]
2. Diplomi
Vaihtoehtoinen: Edistynyt diplomi [Advanced Diploma]
3. Kandidaatin tutkinto
4. Korkeampi diplomi [Higher Diploma]
5. Maisterin tutkinto
6. Tohtorin tutkinto
(National Comission for Academic Accredation & Assesment NCAAA, 2009)

8.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatusta lukuun ottamatta opettajan pätevyyden
vähimmäisvaatimus on neljän vuoden kandidaatin tutkinto. Toisella asteella tutkinto
voi olla mistä tahansa oppiaineesta, mutta tutkintoon tulee kuulua joitain kursseja
opetukseen liittyen. (UNESCO, 2010/11, 7.)
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Kuvio 10. Saudi-Arabian koulutusjärjestelmä (Saudi-Arabian opetusministeriö, 2014)
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9. Vietnam
9.1 Koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus
Vietnamin koulutusjärjestelmä on kuvattu alla kuviossa 11.

Kuvio 11. Vietnamin koulutusjärjestelmä (Cimo 2008)
Järjestettävä koulutus jakautuu yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kaikille pakollista peruskoulutusta (Primary education) järjestetään viisi vuotta (luokat 1-5). Alemman toisen asteen koulutusta (Lower Secondary) järjestetään neljä vuotta (luokat 69) ja tämän jälkeen on mahdollista jatkaa ylemmän toisen asteen koulutuksessa (Upper Secondary) kolme vuotta. Pakollisen peruskoulutuksen jälkeen eli suoritettuaan
luokat 1-5 on mahdollista hakeutua ammatilliseen koulutukseen 12-vuotiaana. (Cimo
2008)
Vuonna 2007 voimaan tullut laki ammatillisesta koulutuksesta Vietnamissa määrittelee kolme tasoa, joilla ammatillista koulutusta järjestetään: perus- (primary), toinen
aste (secondary) ja korkea-aste (college). Ammatillisen koulutuksen kenttä on pirstaleinen ja koulutusta tuottavat lukuisat pienet oppilaitokset (Cimo 2008). Ammatillista
koulutusta tarjoavat ammatilliset korkeakoulut (vocational colleges), toisen asteen
ammatilliset oppilaitokset (vocational secondary schools) ja ammatilliset harjoittelukeskukset (vocational training-related centres). (Mac Van Tien 2009).
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Voidakseen siirtyä ammatillisen koulutuksen korkea-asteelle (vocational training college) opiskelijan on suoritettava ensin toisen asteen tutkinto. (Asian Development
Bank, 2014, 26). Kuviossa 12 on kuvattu tekninen ja ammatillinen koulutus Vietnamissa.

Kuvio 12. Tekninen ja ammatillinen koulutus Vietnamissa (Tiên Thi Hanh Ho, 2014)
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Alla olevassa taulukossa on vertailtu Vietnamin tutkintotasoja EQF-tasoon (Netherlands organisation for international cooperation in higher education). Taulukossa
Bang (Tot Nghiep) Trung Hoc Chuyen Nghiep viittaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen (secondary vocational education) ja se vastaa EQF-tasoja 2/3. Bang Tot
Nghiep Pho Thong Trung Hoc viittaa lukiokoulutukseen (secondary school education).
Ensimmäisen asteen korkeakoulututkintoa vastaava taso Vietnamissa (associate degree) vastaa EQF-asteikolla tasoa 5. Seuraava korkeakouluaste (bachelor’s degree)
vastaa EQF-tasoa 6. Ylemmän korkeakouluasteen maisteritutkinto (master’s degree)
vastaa EQF-tasoa 7. (Nuffic 2012, 3-4.)

Taulukko 6. Vietnamin tutkintojen vertailu EQF-asteikkoon (Nuffic 2012, 3.)
(Huom. taulukosta poistettu vertailu Hollantilaisten tutkintojen kansalliseen viitekehykseen (NLQF))

9.2 Ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset
Noin 60 %:lla ammatillisista opettajista Vietnamissa on alempi korkeakoulututkinto
tai sitä korkeampi tutkinto. Opettajista 13 %:lla on opistotasoinen tutkinto (college
level), 26 %:lla opettajista on joko toisen asteen koulutus tai muu koulutustausta.
(Asian Development Bank 2014, 29).
Useimmat ammatilliset opettajat palkataan kuusi kuutta kestävän kurssin (teaching
certification course) jälkeen, jonka he suorittavat alemman korkeakoulututkinnon
lisäksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee, että opistotasolla tai toisen as-
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teen oppilaitoksessa teoria-aineita opettavalla opettajalla on oltava alempi korkeakoulututkinto (bachelor’s degree). Käytännöllisten aineiden ohjaajalla ammatillisessa
oppilaitoksessa on oltava vähintään opistotasoinen tutkinto (college diploma) tai olla
taitava käsityöläinen, artesaani (high skilled technical worker). Koska opettajat joutuvat opettamaan sekä teoriaa että käytännön aineita, tarvitaan opettajalta käytännössä yliopistotutkinto. Yliopistotasolla ammatillisen opettajan lupakurssi (vocational
teaching certificate course) kestää kuusi kuukautta. Vaikka kurssi on maksuton, monet jättävät sen kesken ja toisaalta monet kurssin suorittaneet eivät päädy opetustehtäviin. (Asian Development Bank 2014, 29, Unesco).
Suuntautuminen teknillisiin aineisiin on osa ammatillista opettajankoulutusta. Teknisten alojen ammatillisilta opettajilta ei vaadita teknisten alojen työkokemusta. Suurimmalla osalla teknisten alojen ammatillisilla opettajilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta siltä alalta, jota he opettavat. Muutamia järjestelmiä ja käytäntöjä
(kuten oppilaitoksen kumppanuudet) lukuun ottamatta teollisuuden osallistuminen
teknisten alojen ammatilliseen koulutukseen on vähäistä. Tästä johtuen opettajien
mahdollisuudet saada kokemusta yrityselämästä ja yrityselämässä käytetystä teknologiasta ja työtavoista ovat myös vähäiset. Vuonna 2007 vain 13 %:lla ammatillisten
oppilaitosten opettajilla oli kokemusta teollisuudesta eli käytännön teknisiä taitoja.
(Asian Development Bank 2014, 29–30.)
Ammatillisten opettajien palkkataso on suhteellisen alhainen, mikä ei rohkaise osaamisen kehittämiseen. Alhainen palkkataso vaikuttaa myös siihen, että yrityselämästä
ei saada palkattua teknisen alan osaajia ammatillisiksi opettajiksi. Myöskään sellaista
kannustinjärjestelmää ei ole olemassa, minkä avulla voitaisiin houkutella työelämän
osaajia opettajiksi. (Asian Development Bank 2014, 30–31.)
Ammatillisten opettajien osaamisessa on monia puutteita, joiden vuoksi heidän osaamisensa ei vastaa työelämässä tarvittavaa osaamista. Heille on vierasta esimerkiksi
projektiluonteinen työ, ongelmakeskeisyys ja laaja-alaisuus. Osaamisperustainen
koulutus ja työharjoitteluohjelmat ovat ammatillisille opettajille vieraampia kuin esimerkiksi aikuiskoulutuksessa työskenteleville opettajille. Näin ollen ammatilliset
opettajat ovat heikommassa asemassa, kun he eivät pysty soveltamaan työssäoppimisen malleja eikä heillä ole tarvittavia teknisiä taitoja siihen tehtävään, jota he opettavat. (Asian Development Bank 2014, 31.)
Vietnamissa tiedostetaan opettajien pätevyyteen liittyvät ongelmat ja pätevyyden
parantamiseksi on järjestetty puoli vuotta kestäviä kursseja (vocational teacher competency certificate) niille, joilla ei ole koulutusta ja haluaisivat työllistyä opettajiksi.
Kursseja järjestävät yliopistot ja opettajankoulutuslaitokset. Kurssin sisältö jakautuu
viiteen moduuliin: ammatillisen koulutuksen psykologia, pedagogiset taidot, opetusohjelmien johtaminen, opetustaidot ja ainekohtaiset opetusmetodit. Lisäksi opiskelija valitsee kaksi vapaavalintaista moduulia. Vietnamissa ei ole pysyviä standardeja,
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joilla voitaisiin arvioida tai mitata opettajan pätevyyttä. Opettajat rekrytoidaan pääosin yliopistoista, jotka järjestävät koulutusalan tutkinto-ohjelmia. (Asian Development Bank 2014, 32–33.)
Työelämäyhteistyötä yritysten ja ammatillisten oppilaitosten välillä on pyritty kehittämään, mutta yleisesti ottaen ammatilliset oppilaitokset ja yritykset eivät ole verkostoituneet keskenään kovin hyvin. Yritykset eivät saa osallistua moniin keskeisiin
ammatillisen koulutuksen toimenpiteisiin kuten opetussuunnitelman suunnitteluun
tai sopivien harjoittelupaikkojen osoittamiseen. Erityisesti teknisten alojen kohdalla
ammatillinen koulutus ei vastaa tarpeeksi hyvin työelämän tarpeisiin ja tuota tarpeeksi korkeatasoista osaamista. (Mac Van Tien, 2009, 6-7.)
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