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Lühikokkuvõte 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on vahend, mille eesmärk on 
riiklike kvalifikatsioonisüsteemide tasemete ühtlustamise kaudu 
edendada töötajate ja õppijate liikuvust ning elukestvat õpet. 
Asjakohasust, rakendamist ja esimesi tulemusi analüüsides võib 
järeldada, et vaatamata sellele, et EQF-i rakendamist võib pidada 
edukaks, on võimalik tuvastada mõningaid olulisi küsimusi, mis on tõsine 
proovikivi EQF-i täielikul ja usaldusväärsel rakendamisel. Siiski on EQF-i 
rakendamist vaja jätkata, eeldusel et kõik vajalikud tingimused on 
täidetud. 
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LÜHENDITE LOETELU 
 

AT Austria 

BE Belgia 

BE-F Belgia vallooni kogukond 

BE-VL Belgia flaami kogukond 

BG Bulgaaria 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (kutseõppe ja –koolituse 

föderaalinstituut) 
CEDEFOP Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 

CEEP Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus 

CZ Tšehhi Vabariik 

CY Küpros 

DE Saksamaa 

DG EAC hariduse ja kultuuri peadirektoraat 

DG EMPL Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 

DG MARKT siseturu ja teenuste peadirektoraat 

DK Taani 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Saksamaa kvalifikatsiooniraamistik) 

ECTS Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteem 

ECVET Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem 

EE Eesti 

EL Kreeka 

EL Euroopa Liit 

ENIC-NARIC Euroopa riiklike infokeskuste võrk – diplomite ja akadeemilise 

tunnustamise siseriiklikud infokeskused. 

EP Euroopa Parlament 

EQAVET Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja 

koolituse valdkonnas koolituse 

EQF Euroopa kvalifikatsiooniraamistik 

EQF AG EQF-i nõustamisrühm 

EQF-REF EQF-i võrdlusprotsess 

ES Hispaania 
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ESCO Euroopa oskuste, pädevuste ja elukutsete taksonoomia 

ESG Euroopa standardid ja suunised 

ETF Euroopa Koolitusfond 

ETUC Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon 

EUA Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon 

EUCIS-LLL elukestvat õpet käsitlev Euroopa kodanikuühiskonna platvorm  

FI Soome 

FR Prantsusmaa 

HE kõrgharidus 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Saksamaa 

kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistik) 
HR Horvaatia 

HU Ungari 

IE Iirimaa 

ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 

IS Island 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori 

(Itaalia töötajate kutseõppe arendamise instituut) 

IT Itaalia 

KMK Kultusministerkonferenz (Saksamaa Liitvabariigi liidumaade haridus- 

ja kultuuriministrite alaline konverents) 
KSC teadmised, oskused ja pädevused 

LI Liechtenstein 

LIIKMESRIIGI Liikmesriigid 

LLP elukestva õppe programm 

LRC kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste tunnustamise 

LT Leedu 

LU Luksemburg 

LV Läti 

MT Malta 

NCP riiklikud koordineerimisasutused 

NL Holland 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Hollandi kvalifikatsiooniraamistik) 

NO Norra 

NQF riiklik kvalifikatsiooniraamistik 
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OEAD Österreichischer Austauschdienst (Austria haridus-, teadus- ja 

uurimisalase rahvusvahelise liikuvuse ja koostöö agentuur) 

OMC avatud koordinatsiooni meetod 

PES riiklikud tööturuasutused 

PIAAC täiskasvanute pädevuste rahvusvahelise hindamise programm 

PISA rahvusvaheline õpilaste hindamise programm 

PL Poola 

PLA vastastikuse õppimise võimalus 

PLOTEUS Euroopa õppimisvõimaluste portaal 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Poola kvalifikatsiooniraamistik) 

PT Portugal 

QF Kvalifikatsiooniraamistik 

QF EHEA Euroopa kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistik 

RO Rumeenia 

SE Rootsi 

SI Sloveenia 

SK Slovakkia 

TK Türgi 

UEAPME Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega 

UK Ühendkuningriik 

UK (SCOT) Ühendkuningriik, Šotimaa 

VET kutseharidus ja -koolitus 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Rootsi Riiklik Kutsekõrghariduse 

Agentuur) 
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KOKKUVÕTE 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) elukestva õppe valdkonnas on vahend, mis on 
loodud Euroopa haridus- ning koolitusvaldkonna koostöö raames, eesmärgiga edendada 
töötajate ja õppijate liikuvust ning elukestvat õpet. Kokkuvõttes antakse lühiülevaade 
käesoleva uuringu tulemuste kohta, hinnates EQF-i asjakohasust, rakendamist ning 
saavutusi. Kokkuvõttes esitatakse järeldused ning soovitused. 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku asjakohasus elukestva õppe valdkonnas 

EQF-i eesmärk on siduda erinevad riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ühtsesse Euroopa 
kaheksatasemelisse võrdlusraamistikku. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2008. aasta soovituses Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe 
valdkonnas (2008/C 111/01) kutsutakse liikmesriike üles:  

 siduma oma riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga 
2010. aastaks; 

 määrama iga uue kvalifikatsiooni EQF-i taseme 2012. aastaks; 

 kasutama kvalifikatsioonide määratlemisel ja kirjeldamisel õpitulemustel põhinevat 
käsitlusviisi ning edendama mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist; 

 edendama ja rakendama hariduse ja koolituse kvaliteedi tagamise põhimõtteid; 
 määrama riikliku koordineerimisasutuse. 
 

Vajadus soodustada elukestvat õpet kui Euroopa sotsiaalmudeli peamist osa ning 
lihtsustada töötajate ja õppijate liikuvust kvalifikatsioonisüsteemide suurendatud 
läbipaistvuse kaudu on paratamatus, võttes arvesse demograafilisi muutusi, kiireid 
sotsiaalseid, tehnoloogilisi ning majanduslikke muutusi ning jätkuvat globaliseerumist ning 
töötajate liikuvust Euroopa ja kolmandate riikide vahel. EQF-i kaudu muutuvad 
kvalifikatsiooni- ja haridussüsteemid võrreldavamaks ja läbipaistvamaks, edendades 
töötajate ning õppijate riikidevahelist liikuvust, haridussüsteemidevahelist liikuvust ning 
suurendades elukestva õppe võimalusi. 
EQF-i arendamist ja soovituses ettenähtu rakendamist toetatakse laialdaselt Euroopa 
tasandil ning see on tihedalt seotud Euroopa hariduse eesmärkidega (eriti kutsehariduse ja 
–koolituse ning kõrghariduse osas) ja see vastab subsidiaarsuse põhimõttele. Samuti on 
selgelt olemas ülemaailmne impulss kvalifikatsiooniraamistike loomiseks.  
Kvalifikatsiooniraamistikke on mitut liiki (kommunikatsiooni-, reformi- ja 
ümberkujundusraamistikud). EQF-i kui riikidevahelist kvalifikatsiooniraamistikku loetakse 
kommunikatsiooniraamistikuks (tõlgendamise vahend). Liikmesriikides välja töötatud, 
arendatud ja rakendatud riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud esindavad kõiki kolme liiki 
kvalifikatsiooniraamistikke. 
Teoreetilisest seisukohast tundub EQF-i sekkumisloogika olevat kindel. EQF esitab selged 
eesmärgid (töötajate ja õppijate liikuvuse edendamine ja elukestev õpe) ning 
kvalifikatsiooniraamistik näib olevat asjakohane vahend nende eesmärkide saavutamisel, 
pakkudes suuremat kvalifikatsioonisüsteemidevahelist läbipaistvust ning nende 
võrreldavust. Siiski, vaatamata tööturule suunatud eesmärkidele, on EQF oma olemuselt 
peamiselt seotud hariduspoliitikaga ning vähem tööturuga. 
EQF on oma peamiste eesmärkide ja struktuuri osas tihedalt seotud teiste Euroopa 
haridusalgatuste ja vahenditega (nagu ECVET (Euroopa kutsehariduse ja –koolituse 
ainepunktide süsteem), Europass, ECAVET (Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik 
kutsehariduse ja –koolituse valdkonnas), Euroopa standardid ja suunised, Euroopa 
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kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistik, mitteformaalse ja informaalse õppe 
valideerimine) ning teoreetiliselt on need algatused üksteist toetavad. Siiski on veel liiga 
vara hinnata nende algatuste tagajärgi ning mõju EQF-i toimimisele, kuna need on 
varajases arengujärgus. Samuti on EQF seotud teiste peadirektoraatide reguleeritavate 
algatustega, nagu Euroopa oskuste, pädevuste ja elukutsete (ESCO) taksonoomia (DG 
EMPL ja DG EAC) ning kutsekvalifikatsioonide direktiiv 2005/36 kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta (DG MARKT). Nimetatud direktiiviga seoses on võimalik tuvastada 
selged erinevused, kuna EQF on kaheksatasemeline tulemustel põhinev süsteem, samal 
ajal kui direktiivis on viietasemeline süsteem, mis põhineb sisendi muutujatel. Seetõttu on 
soovitav need kaks süsteemi kooskõlla viia.  

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamine elukestva õppe valdkonnas 

Soovituses EQF-i kohta nõustusid liikmesriigid muu hulgas töötama selle nimel, et nende 
kvalifikatsioonisüsteemid oleksid võrreldavad EQF-i tasemetega. Vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele võib Euroopa Komisjonil olla ainult vahendaja roll. Selleks et julgustada 
liikmesriike seda soovitust järgima, on avatud koordinatsiooni meetodi kohaselt olemas 
mitmed vahendid. Avatud koordinatsiooni meetod on loodud selleks, et aidata 
liikmesriikidel järk-järgult oma poliitikat edendada. Eelnevast uuringust avatud 
koordinatsiooni meetodi kohta teistes poliitikavaldkondades võib välja tuua tingimused, mis 
on väga olulised avatud koordinatsiooni meetodi edukaks rakendamiseks, peamiselt 
on need järgmised: 1) ettevalmistav poliitiline kaasatus; 2) ühine huvi; 3) kõrge 
institutsionaliseerimise tase 4) kindlate eesmärkide, suuniste ja näitajate olemasolu, 
5) sidusrühmade kaasatus ja koostöö ning 6) liikmesriikidevahelise konflikti olemasolu koos 
stiimuli või soovimatusega tegutseda. Peamised järeldused on struktureeritud vastavalt 
nendele tingimustele (järeldusi on kirjeldatud nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil).  

1) Ettevalmistav poliitiline kaasatus 
Varem on astutud samme, mis on viinud suurema teadlikkuseni teema kohta või sellesse 
kaasamiseni. Vaja on teatud alust, et saaks jätkata poliitikavaldkonna arendamist. See 
kehtib kindlasti ELi tasandil, kus paljud liikmesriigid peavad olema küsimusega kursis, aga 
ka liikmesriigi enda tasandil, kus poliitikavaldkonnal peab olema teatud ajalugu. 
 
Euroopa Liidu tasandil  

 EQF-il on olnud pikk kujunemisperiood, enne kui see muudeti reaalselt aluslepingul 
põhineva soovituse kaudu ametlikuks.  

 ELi tasandi sidusrühmade panus on suur. 

 Soovitus EQF-i kohta põhineb laiaulatuslikel uuringutel ning konsultatsioonidel.  
 
Liikmesriigi tasandil 

 Liikmesriikide lähteolukord on suuresti erinev. Mõned liikmesriigid olid kehtestanud juba 
raamistikud või oli neil kogemusi õpitulemustel põhineva lähenemisviisiga, teistel aga 
polnud.  

 Enamik liikmesriike kaasati EQF-i projekti enne 2008. aasta soovitust, kuid on küsitav, 
kas liikmesriigi tasandil kaasati kõik asjakohased sidusrühmad – nagu tööandjad, 
töövõtjad ning haridussektor – sel määral, et loodaks ühine omand.  

 Enamikus riikides on läbi viidud uuringuid (nt konsultatsioonid, tehnilised uuringud, 
kaardistamised, katseuuringud) selleks, et riiklikel kvalifikatsiooniraamistikel oleks 
kindel alus ning võrdlus EQF-iga. 
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2) Ühine huvi 
Liikmesriikidel peaks olema ühine huvi seoses teatud poliitikavaldkonna arendamise 
olulisusega. Antud teemal peaks olema avatud Euroopa diskursus, et saavutada ühesugune 
arusaam mõistetest, vahendite olemasolust ning kokkulepe teatud kvaliteeditaseme 
saavutamise kohta. Selle tulemusel peaks tekkima jagatud vastutuse tunne, mis on 
poliitika edendamise peamine tõukejõud ning mis samuti motiveerib riikliku poliitika 
arendamist. 
 
Euroopa Liidu tasandil  

 EQF on üles ehitatud liikmesriikide ning ELi tasandi sidusrühmade ühise huvi alusel.  

 Seda ühist huvi toetatakse täiendavalt teatiste ja suunistega, et julgustada liikmesriike 
rakendama 2008. aasta soovitust. Seda protsessi võib iseloomustada kui õppimist 
tegevuse kaudu, seega suureneb teadmistepagas protsessi käigus pidevalt. Seda 
arengut kajastavad Cedefopi ja Euroopa Komisjoni teatised, mis suunavad liikmesriike 
selles protsessis.  

 
Liikmesriigi tasandil 

 Vaatamata sellele, et EQF-i käsitlevas soovituses kasutatav terminoloogia ei ole alati 
kooskõlas teiste Euroopa Liidu algatustega (nt erineb mõiste „pädevus”), on 
keelekasutus piisavalt selge selleks, et liikmesriigid saaksid seda siduda oma 
algatustega.  

 Liikmesriikidel on mõningaid raskusi seoses võrdlemisega. Olulisemad raskused on 
seotud riiklike süsteemide / raamistiku tasemete kirjelduste ja EQF-i vahelise seose 
põhjendamisega ning õpitulemustel põhineva lähenemisviisi rakendamisega. Muud 
raskused on seotud teatud kvalifikatsioonide (nt kooli lõputunnistus) hindamisega, 
mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimisega ning kvaliteedi tagamise 
süsteemide kooskõlastamisega õpitulemustel põhineva lähenemisviisiga.  

 On keeruline ette näha, kuidas ühine huvi areneb nn esimesel tasandil (nt 
haridusasutused, töötajad, tööandjad ning kodanikud). Selleks et tagada, et EQF oleks 
riiklikul esmatasandil töö- ning haridusvaldkonnas asjakohane, peaks edasi arendama 
esmatasandi ühist huvi. 

3) Institutsionaliseerimine 
Institutsionaliseerimise kõrge tase tähendab seda, et on olemas korralduslik struktuur, 
milles inimesed teevad pidevalt tööd teatud sektori koordineerimise ning paremaks 
muutmise nimel. Keegi peab võtma koordinaatori rolli, et kooskõlastada nii laiaulatuslikku 
protsessi nagu avatud koordinatsiooni meetod. 
 
Euroopa Liidu tasandil  
 EQF-i rakendamise avatud koordinatsiooni meetod tugineb aluslepingul põhinevale 

2008. aasta soovitusele.  

 2013. aasta aprillile järgnevaks perioodiks on vaja ELi tasandil EQF-i rakendamiseks uut 
mandaati.  

 ELi tasandi rollid ja kohustused on selgelt määratletud EQF-i nõustamisrühma, Euroopa 
Komisjoni, Cedefopi, Euroopa Nõukogu, Euroopa Koolitusfondi (ETF), liikmesriikide ja 
teiste sidusrühmade (nt sotsiaalpartnerid) vahel.  

 Euroopa Komisjoni tööd koordineeriva personali hulk näib olevat üsna piiratud, siiski ei 
ole ühtki märki, et see takistaks komisjoni vahendaja rolli, mis näib väga hästi toimivat.  
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Liikmesriigi tasandil  
 Ülesannete ja kohustuste jaotus liikmesriigi tasandil sõltub EQF-i rakendamiseks valitud 

lähenemisviisi tugevusest, samuti esineb tendents, et jätkatakse praeguse ülesannete 
jaotusega sidusrühmade vahel, kuigi mõningad struktuurimuudatused, sealhulgas teiste 
sidusrühmade kaasamine, on mõnikord soovitavad. 

 Enamikus riikides on EQF-i käsitleva soovituse rakendamine haridusministeeriumi (või 
sarnase asutuse) pädevuses. Mõned riigid viivad sihilikult riikliku 
kvalifikatsiooniraamistiku arendamise koordineerimise haridusministeeriumi haldusalast 
välja, et kvalifikatsiooniraamistik oleks lähemal tööturule ning raamistikku arendataks 
kui ühist omandit. Sellel näib olevat hea mõju raamistiku tööturule orienteeritusele. 

 
4) Kindlate eesmärkide, suuniste ja näitajate olemasolu 
Kui puuduvad selged eesmärgid, suunised ning näitajad, on tihti raske stimuleerida 
konkreetseid tegevusi ning mõõta tulemusi. Seega hõlmab avatud koordinatsiooni meetod 
kindlaid eesmärke, suuniseid ja näitajaid. 
 
Euroopa Liidu tasandil  
 ELi tasandil on seatud eesmärgid ning kehtestatud on asjakohased järelevalvesüsteemid 

(nt EQF-i nõustamisrühm, mida toetavad Euroopa Komisjon ja Cedefop).  

 Vaatamata sellele, et ELi eesmärgid on sätestatud strateegia „Euroopa 2020“ ja 
ET 2020 raamistikus, puudub selge seos EQF-i ja nende eesmärkide vahel seoses 
sellega, milline on EQF-i panus nende eesmärkide saavutamisel (nt mõju tööjõu ja 
õppijate liikuvusele ning elukestvas õppes osalemisele). Tuleks kindlalt jälgida, kuidas 
EQF panustab nende eesmärkide saavutamisse.  

 
Liikmesriigi tasandil  
 Soovituse eesmärgid on selgelt sätestatud ning tähtajad on kindlaks määratud.  

 Võttes arvesse esimest tähtaega (riiklike süsteemide võrdlemine EQF-i tasemetega), ei 
lõpeta enamik riike oma võrdlusaruannet ettenähtud tähtaja jooksul. Vaatamata sellele 
ei tekita viivitus probleeme, kuna kõik osalevad riigid lõpetavad oma võrdlusaruanded 
umbes kahe aasta jooksul.  

 Problemaatilisemad on aga teise tähtajaga seotud edusammud, sealhulgas iga uue 
kvalifikatsiooni ja Europassi dokumendi võrdlemine vastava EQF-i tasemega. Paljud 
riigid ning isegi need riigid, kes on oma võrdlusaruande lõpetanud, ei ole isegi alustanud 
sellise metoodika väljatöötamist, mis tagaks, et see raamistik toimib. See on muret 
tekitav, kuna teise etapiga jõustatakse liikmesriikides Euroopa kvalifikatsiooniraamistik. 

 
5) Sidusrühmade kaasatus ja koostöö 
Avatud koordinatsiooni meetodi õnnestumise jaoks on sidusrühmade kaasatus ja koostöö 
olulise tähtsusega, kuna see meetod peaks teoreetiliselt toimima suunaga alt-üles. 
Ühenduse tasandil juhendamine ning koordineerimine on tõhus ja jätkusuutlik ainult juhul, 
kui programmi toetab liikmesriigi kodanikuühiskond ning seda rakendatakse aktiivselt 
kohalikul tasandil.  
 
Euroopa Liidu tasandil  
 Erinevad sidusrühmade grupid on olnud kaasatud algusest peale ning on ka praegu 

kaasatud kui EQF-i nõustamisrühma liikmed.  

 Soodustada tuleks teiste EQF-i rakendamisest huvitatud peadirektoraatide kaasamist 
(nt DG EMPL ja DG MARKT), mis suurendaks EQF-i tööturule orienteeritust.  
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Liikmesriigi tasandil  
 Eristada saab kahte liiki sidusrühmi: haridussektori ning tööturuga seotud sidusrühmad.  

 Üldiselt on esimene rühm (haridussektor) põhjalikumalt seotud kui teine rühm 
(tööturuga seotud sidusrühmad).  

 Näib, et tööturuga seotud osapoole kaasamine on keeruline, seda ka tööandjate huvi 
vähesuse tõttu, mõnede riikide tööandjad peavad EQF-i ja riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke enda jaoks ebaoluliseks. See on tõsine oht taotletava riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike kui ühise omandi saavutamisele ning nende raamistike 
kavandatavale tööturuga seotud rollile. 

 
6) Liikmesriikidevahelise konflikti olemasolu koos stiimuli või soovimatusega 
tegutseda 
Arvamuste konflikti tõttu võib liikmesriik, kellel on stiimul tegutseda, veenda tõrkuvat 
liikmesriiki nendega ühinema teatud poliitikavaldkonna arendamisel. Kui konflikti ei ole, ei 
järgne ka arutelu ning algatatakse vähem tegevusi. Sama kehtib ka riiklikul tasandil, kus 
peab veenma rohkem tõrkuvaid osapooli võimaliku riikliku prioriteedi olulisusest. Selleks et 
lisada teema riiklikusse arengukavasse, peab keegi olema täiesti veendunud selle olulisuses 
ning tegema suurema toetuse saamiseks lobitööd. 
 
Euroopa Liidu tasandil 
 ELi tasandil rakendamine saab olla edukas ainult juhul, kui liikmesriigi tasandil 

rakendamine on usaldusväärne. 

 Kaasatud riigid on oma riiklike kvalifikatsiooniraamistike arendamisel ja EQF-i 
võrdlusaruannete koostamisel jõudnud eri etappidesse. Nad tunnevad vajadust anda 
kriitilist tagasisidet, et toetada teisi liikmesriike ning üksteist soovituse rakendamisel 
ergutada. On leitud tõendeid, et teiste liikmesriikide survestamise tõttu on liikmesriigid 
oma võrdlusaruandeid kohandanud. 

 Praeguseni ei ole esinenud tõsiseid konflikte, aga võimalikud ohud ähvardavad 
rakendamist (nt kooli lõputunnistuse hindamine 4. või 5. tasemele vastavaks, aga 
samuti teise tähtajaga seotud edusammud). Tulevikus on näha, kuidas avatud 
koordinatsiooni meetod toimib nendes võimalikes konfliktiolukordades ning kas see 
osutub vastupidavaks.  

 Euroopa Komisjonil ja Cedefopil on oluline vahendaja roll seoses võimalike 
liikmesriikidevaheliste konfliktide vältimisega, varakult liikmesriikidega läbirääkimiste 
alustamisega ning vastastikuse õppe tegevuste strateegilise kasutamisega, et arutada 
võimalikke konflikte varases staadiumis.  

 
Liikmesriigi tasandil  
 Üldiselt võib järeldada, et riikides, kus EQF on kasutusel reformikavana, on eri 

sidusrühmade vahelised (nt haridussektori sisesed ja haridussektori ning tööandjate 
vahelised) konfliktid pakilisemad kui riikides, kus EQF-i rakendamine on tehnilisem, 
kuna see ei mõjuta kasutusel olevaid süsteeme või raamistikke.  

 Mõnes riigis tekitab eelnev tehniline rakendamine arutelusid ja konflikte, millega 
nõutakse pikas perspektiivis tõsisemaid muudatusi haridussüsteemis. 

 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tulemused elukestva õppe valdkonnas 

Kvalifikatsiooniraamistikke käsitlevas kirjanduses võib leida kriitilisi hinnanguid 
kvalifikatsiooniraamistike mõju kohta. Selle tulemusel väidavad mõned autorid, et puudub 
tõendusmaterjal kvalifikatsiooniraamistike rakendamise kohta. Teised märgivad, et nihe 
õpitulemuste suunas võib olemasolevad haridusstruktuurid tasakaalust välja viia ning 
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pakilisematelt haridusküsimustelt (nagu koolist väljalangemine) tähelepanu kõrvale juhtida. 
Kuigi neid kirjeldusi väärtustatakse kindlalt poliitikasse uskumise kontrapunktina, on selged 
tõendid selle kohta, et kvalifikatsiooniraamistikul ei ole mõju, sama küsitavad kui selged 
tõendid selle kohta, et kvalifikatsiooniraamistikul on mõju. Selge ja põhjendatud arvamuse 
jaoks on esmalt vaja määratleda kvalifikatsiooniraamistike eesmärkide mõjukategooriad. 
Teiseks peab olema realistlik selle suhtes, mida saab rakendamise ajavahemikku arvesse 
võttes mõõta ning milliseid järeldusi teha. Tasakaalustatud EQF-i rakendamise tulemuste 
hinnangu saamiseks tuleks eristada kolme järgmist tulemuste kategooriat: tulem, 
tulemused ja mõju.  

 Võib järeldada, et kogu EQF-i projekti tulem on seni enamiku kaasatud sidusrühmade 
jaoks rahuldav ning edeneb plaanikohaselt. 2008. aasta soovitus ja ettevalmistav töö 
vallandasid liikmesriikides ja ELi tasandil mitmeid tegevusi, mis on selgelt seotud 
soovituse lõppeesmärkidega. Tõsine mure on võrdlemise teise etapi lõpetamise 
küsitavus. 

 EQF-i projekti tulemused (määratletud kui läbipaistvuse ja sidusrühmade kaasamise 
suurendamine) on peaaegu neli aastat pärast soovituse avaldamist paljulubavad, aga 
praegu ebapiisavad, et saavutada lõppeesmärgid, nagu töötajate ja õppijate liikuvuse 
parandamine ja elukestva õppe võimaluste suurendamine. Valdkonnad, mille 
edusammud on olnud ebapiisavad, hõlmavad õpitulemustel põhineva lähenemisviisi 
rakendamist, sidusrühmade kaasamist, kvaliteedi tagamise süsteemide loomist ja 
riiklikul tasandil mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise korda. 

 EQF-i peaeesmärkide mõju eelkõige elukestva õppe ning töötajate ja õppijate liikuvuse 
suurendamisele ei ole hetkel piisavalt ilmne. Esiteks on siiski veel suhteliselt vara (ligi 4 
aastat peale soovitust) selleks, et näha mõju, ning olemas on ainult anekdootlikud 
tõendid, nagu riigid, kus kvalifikatsiooniraamistik lihtsustab eelneva õppe valideerimist 
ning riiklike süsteemide võrdlevaks muutmist. Teiseks jääb edusammude vähesuse 
tõttu kavandatud tulemustega seoses küsitavaks, kas lühikese aja jooksul saavutatakse 
täieulatuslik mõju.  

Järeldused 

EQF-i käsitleva soovituse rakendamine on mainekas, ulatuslik ja väljakutset esitav kogu ELi 
hõlmav projekt, mis nõuab sidusrühmade suurt pühendumist ELi ja riiklikul tasandil. 
Käesoleva projekti asjakohasust, rakendamist ja esimesi tulemusi analüüsides saab 
järeldada, et EQF-i käsitleva soovituse rakendamist võib pidada eduka avatud 
koordinatsiooni meetodi näiteks. 
Siiski võib teha järgmised kriitilised järeldused mõningate tõsiste väljakutsete ja 
tehniliste küsimuste kohta, mis võivad ohustada EQF-i käsitleva soovituse täielikku ja 
usaldusväärset rakendamist.  

 Puudub selge seos EQF-i ja ELi eesmärkide vahel, mis on sätestatud strateegia 
„Euroopa 2020“ ja ET 2020 raamistikus. Paremini tuleb selgitada seda, kuidas EQF 
aitab kaasa nende eesmärkide saavutamisele (nt elukestvas õppes osalemise 
puhul).  

 Teiste peadirektoraatide, kelle huvid peaksid olema EQF-i rakendamisel kaalul, 
kaasatuse puudumine (nt DG EMPL ja DG MARKT). Seda peaks veelgi arendama, et 
suurendada EQF-i tööturule orienteeritust. 

 Liikmesriikidevahelised erisused olid juba projekti alguses olemas. Mõningatel 
liikmesriikidel olid juba ammu väljakujunenud raamistikud, samal ajal kui teised 
pidid arutama ja rakendama peamisi põhimõtteid. See erinevus algetapis 
mõjutas edusamme EQF-i käsitleva soovituse ja riiklike kvalifikatsiooniraamistike 
rakendamisel. 
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 On selge lahknevus kutsekvalifikatsioone käsitleva direktiivi 2005/36 

viietasemelise sisendi muutujatel põhineva süsteemi ja EQF-i kaheksatasemelise 
tulemusel põhineva süsteemi vahel. Soovitav need kaks süsteemi kooskõlla viia.  

 Mõningatel liikmesriikidel on raskusi võrdlemise protsessiga (esimene tähtaeg 
seoses riiklike süsteemide võrdlemisega EQF-i tasemetega). Need raskused 
on peamiselt seotud järgmisega: 

o riikliku süsteemi / raamistiku ja EQF-i tasemete kirjelduste vahelise seose 
põhjendamine; 

o piiratud edusammud õpitulemustel põhineva lähenemisviisi kohaldamisel;  
o teatud kvalifikatsioonide hindamine riiklikus kvalifikatsiooniraamistikus 

(silmapaistev näide on arutelu selle kohta, kuidas hinnata kooli 
lõputunnistust, mis annab juurdepääsu kõrgemale haridusele); 

o puudub kehtestatud mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kord; 

o erimeelsused kutsehariduse ja –koolituse ning kõrghariduse valdkonna 
vahel, mis takistavad kahe allsüsteemi vaheliste tavapäraste tõkete 
läbilaskevõimet ning nende tõkete vähendamist; 

o viis, kuidas väljaspool formaalset sektorit õppimist käsitlevad sätted 
(mitteformaalne ja informaalne õppimine) lisatakse ja seotakse riiklike 
raamistikega; 

o ebapiisav tähelepanu läbipaistva korraga kvalifikatsiooniraamistike ja -
süsteemide toetamisele, et tagada kvaliteet, mis on kooskõlas õpitulemustel 
põhineva lähenemisviisiga.  

 Sidusrühmade kaasamine väljaspool formaalset haridussektorit ja eriti lõplike 
kasusaajate kaasamine (sotsiaalpartnerid ning kodanikud) näib olevat keeruline. 
Suureks väljakutseks on tööturuga seotud osapoole kaasamine, kuna 
tööandjate huvi on väike, mõnede riikide tööandjad peavad EQF-i ja riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke enda jaoks ebaoluliseks. See on tõsine oht haridussektori 
ja tööturu vahelisele dialoogile, mille eesmärk on riiklike kvalifikatsiooniraamistike 
kui ühise omandi saavutamine, ning oht nende raamistike kavandatavale tööturuga 
seotud rollile. 

 Paljud riigid, sealhulgas riigid, kes on oma võrdlusaruande lõpetanud, ei ole isegi 
veel alustanud sellise metoodika väljatöötamisega, mis tagaks, et vastav EQF-i tase 
lisataks iga uue kvalifikatsiooni puhul ning Europassi dokumenti (teine tähtaeg). 

 Rahvusvaheliste kvalifikatsioonide võrdlemine on mõnes mõttes riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike võrreldavuse proovikivi. Peamine küsimus on see, kas 
kvalifikatsioonid – ilma koordineerimistegevuseta – vastaksid kõikides riikides 
samale EQF-i tasemele.  

Kõigi eespool nimetatud küsimuste kokkuvõttes võib EQF-i täielikku ja usaldusväärset 
rakendamist ohustada vastastikuse usalduse puudumine. Rakendamise erisused riigiti 
võivad vähendada liikmesriikide usaldust EQF-i rakendamise suhtes muudes riikides kui 
oma koduriigis. Vastastikuse usalduse suurendamiseks on esmatähtis, et kõik sidusrühmad 
kaasatakse rakendamisse. Seda saab täielikult teha ainult siis, kui rakendatakse 
võrdlemise protsessi teist etappi: viidates iga uue kvalifikatsiooni puhul EQF-i tasemele. 
Tõukejõud kvalifikatsiooniraamistike väljatöötamiseks on olemas, aga see kaob varsti, kui 
aruteludesse on kaasatud ainult kõrgetasemelised poliitikud ning hästi informeeritud 
sidusrühmad, kuid mitte laiem avalikkus. Seega peaksid tuleval aastal 2013. aasta aprilliks 
elluviidavad peamised eesmärgid olema järgmised: võrdlemise teise etapi lõpuleviimine, 
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esmatasandi praktiliste arutelude algatamine ning EQF-i toimimine. Selle teise etapiga 
võimaldatakse EQF-il mõju avaldada, kuna ainult siis näevad, kasutavad ja arutavad seda 
lõppkasutajad, luues nn hooratta efekti ning suurendades EQF-i tulemusi ja mõju. 

Soovitused 

Mitmetele sidusrühmadele saab välja pakkuda edasiseks tegevuseks järgmised soovitused. 

Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja teistele Euroopa Liidu tasandi 
institutsioonidele 

 Soovitatav on jätkata EQF-i nõustamisrühma mandaati pärast 2013. aasta aprilli, 
arvestades EQF-i rakendamise tähtsust Euroopa tööturu ja haridussüsteemi tuleviku 
jaoks, ülemaailmset suundumust töötada välja kvalifikatsiooniraamistikud, liidu ja 
liikmesriigi tasandil tehtud jõupingutusi üksteise kvalifikatsiooniraamistike või -
süsteemide vastastikuse usalduse suurendamiseks ning juba saavutatud tulemit, 
samuti tuleb vältida olukorda, et projekt seiskub.  

 Uuel perioodil võiks EQF olla vähem hariduse tegevuskava ning rohkem tööturule 
suunatud tegevuskava, muu hulgas peaks sellega kaasnema tihedam dialoog 
haridussektori ja tööturu sidusrühmade vahel. See ei toimu üleöö, kuid praeguse 
perioodi järelejäänud aja jooksul tuleks teha märkimisväärseid edusamme seoses 
teise etapiga võrdlemise ning peamiste tõkete vähendamisega. 

 Hinnang, mille komisjon peab andma perioodi 2008–2013 kohta, peaks sisaldama 
nii minevikku – aga mis veelgi olulisem – ka tulevikku hindavat ülevaadet 
selle kohta, kuidas saaks parandada EQF-i ülesehitust ning rakendamist, et see 
oleks rohkem seotud tööturuga ning et sel oleks suurem mõju kohapeal.  

 Paremini võiks selgitada EQF-i panust strateegia „Euroopa 2020“ ja 
ET 2020 raamistiku eesmärkidesse (elukestev õpe ning töötajate ja õppijate 
liikuvus), määratledes selgemini vahe-eesmärgi (näiteks õpitulemustel põhineva 
lähenemisviisi rakendamine, kvaliteedisüsteemide arendamine ning mitteformaalse 
ja informaalse õppe valideerimise edendamine).  

 ELi tasandil võiks suurendada teiste peadirektoraatide kaasatust (DG EMPL ja 
DG MARKT), et toetada üleminekut hariduse tegevuskavalt rohkem tööturule 
suunatud tegevuskavale.  

 Soovitatav on viia Euroopa vahendid ja algatused rohkem kooskõlla, eelkõige 
kaotada lahknevused kutsekvalifikatsioone käsitleva direktiivi 2005/36 
viietasemelise sisendi muutujatel põhineva süsteemi ja EQF-i kaheksatasemelise 
tulemusel põhineva süsteemi vahel.  

 

EQF-i nõustamisrühmale ja liikmesriikidele 

 Soovitatav on keskenduda rohkem võrdlemise teisele etapile (iga uue 
kvalifikatsiooni, sertifikaadi ning Europassi dokumendi vastava EQF-i tasemega 
võrdlemine). 

 Soovitatav on kokku leppida võrdlemise teise etapiga seotud ajakava osas, 
koostada ja jaotada suunised ning jagada kogemusi ja häid tavasid seoses 
teise etapiga.  

 Tuleks edasi arendada ja rakendada õpitulemustel põhinevat lähenemisviisi 
ning kohast mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist.  
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 Soovitatav on keskenduda rohkem haridussektori kõikide valdkondade kvaliteedi 
tagamise süsteemide kehtestamisele, võttes arvesse kvalifikatsioonidega seotud 
õpitulemustel põhinevat lähenemisviisi. 

 

Liikmesriikidele ja ELi tasandi sidusrühmadele 

 Rohkem võiks kaasata tööturu sidusrühmi, et suurendada pühendumust, 
tekitada lõplike kasusaajate hulgas omanditunnet riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike / EQF-i suhtes ning edendada haridussektori ja tööturu 
sidusrühmade vahelist dialoogi. 

 Võrdlemise teise etapiga tuleks edasi töötada: määrata igale uuele 
kvalifikatsioonile EQF-i tase ning algatada esmatasandil praktilisi arutelusid 
EQF-i ülesannete ning toimimise kohta. 

 Soovitatav on suurendada läbipaistvust lõplike kasusaajate jaoks tasemete 
seotuse osas, et edastada paremini teavet EQF-i kohta lõplikele kasusaajatele. 

 Jätkata tuleks kõikide haridusvaldkondade õpitulemustel põhineva kvaliteedi 
tagamise süsteemi rajamist (uurides ühe kvaliteedi tagamise süsteemi võimalust). 

 Soovitatav on jätkata tööd mitteformaalse ja informaalse õppe 
valideerimisega ning hinnata väljaspool formaalset haridussektorit õppimist riikliku 
kvalifikatsiooniraamistiku kontekstis.  


