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Tiivistelmä 
 
Bolognan prosessi on muuttanut perusteellisesti korkeakoulutusta 
kaikkialla Euroopassa. EHEAn käynnistäminen vuonna 2010 oli 
merkittävä virstanpylväs pyrittäessä luomaan korkeakoulutuksen avoin 
alue, jolla lisätään eurooppalaisten korkeakoulujärjestelmien 
yhteensopivuutta ja vertailukelpoisuutta sekä niiden kansainvälistä 
houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Hyvää edistystä on saavutettu 
monella alalla, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta varmistetaan 
kaikkien Bolognan prosessin tavoitteiden saavuttaminen seuraavalla 
vuosikymmenellä. 
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TIIVISTELMÄ 
Muistion tavoitteena on tiedottaa Euroopan parlamentille Bolognan prosessin 
täytäntöönpanon tilasta ja prosessiin liittyvistä näkymistä. Suosituksemme sisältävän 
tiivistelmän jälkeen osassa 1 luodaan yleiskatsaus aiheisiin, tapahtumiin ja suuntauksiin, 
jotka ovat olleet osa Bolognan prosessia vuodesta 1998 alkaen. Osassa 2 esitetään 
Bolognan uudistuksia koskeva edistymiskertomus ja määritellään yksittäisten Bolognan 
prosessiin liittyvien alojen saavutukset ja tulevat haasteet. Osassa 3 esitetään 
tärkeimmät päätelmät. Muistio perustuu Bolognan prosessista laadittuihin uusimpiin 
arvioihin (2009 ja 2010) ja tekijöiden laajaan kokemukseen Bolognan prosessiin 
liittyvistä asioista. 
 
Hallitustenvälinen Bolognan prosessi on vain vuosikymmenen aikana johtanut muiden 
EU:ssa ja jäsenvaltioissa toteutettavien nykyaikaistamissuunnitelmien ohella 
korkeakoulutuksen perusteelliseen ja jyrkkään muutokseen unionissa ja kiinnittänyt 
merkittävästi huomiota muissa maailman osissa. Bolognan uudistuksien avulla – joita 
Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kannattaneet niiden 
luomisesta alkaen toimivaltansa kehyksessä – oli tarkoitus lisätä 
korkeakoulujärjestelmien yhteensopivuutta ja vertailukelpoisuutta unionissa ja vahvistaa 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä (Bolognan 
julistus 1999). Tämän saavuttamiseksi asetettiin useita tavoitteita ja otettiin käyttöön 
toimintasuunnitelmia, jotka oli tarkoitus panna täytäntöön vuoteen 2010 mennessä. 
Prosessiin on tällä välin liittynyt 47 Euroopan kulttuuriyleissopimuksen 
50 allekirjoittajavaltiosta. Eurooppalainen korkeakoulutusalue EHEA käynnistettiin 
vuonna 2010 ja pantiin merkille, että oli saavutettu huomattavaa edistymistä kohti 
Bolognan tavoitteita. Arvioinnit osoittavat kuitenkin, että eri aloilla on toteutettava 
lisätoimia uudistuksien saattamiseksi täysin päätökseen, mikä selittää, miksi ministerit 
asettivat vuoden 2020 Bolognan prosessin päätökseen saattamisen uudeksi määräajaksi. 
 
Bolognan uudistuksien täytäntöönpano edistyi hyvin viime vuosikymmenellä, erityisesti 
rakenteeseen liittyvien tekijöiden kohdalla, mutta täytäntöönpano toteutettiin eri 
nopeudella allekirjoittajavaltioissa eikä yksikään valtio ole saattanut sitä täysin 
päätökseen. Tavoitteiden saavuttamisessa eri elimissä on erityisen paljon parantamisen 
varaa eivätkä kaikki elimet ja opiskelijat ole vielä täysin hyväksyneet Bolognan 
uudistuksia. Tämä saattaa johtua siitä, että täytäntöönpanoa lähestytään liian 
instrumentalistisesti kokonaisvaltaisen näkemyksen sijaan, ja että Bolognan tavoitteista 
ei ole tiedotettu asianmukaisesti korkeakouluille ja opiskelijoille. Budapestissa/Wienissä 
vuonna 2010 järjestetyssä kokouksessa ministerit ottivat tehtäväkseen parantaa näiden 
sidosryhmien osallistumista tulevaisuudessa. 
 
Pelot (tai toiveet) siitä, että uudistukset johtaisivat eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
yhdenmukaistamiseen, osoittautuivat perusteettomiksi. Tietyillä aloilla (esimerkiksi 
tutkintotodistuksia koskevan rakenteen kohdalla) tapahtuneen vertailukelpoisuuden 
lisääntymisen ja lähentymisen lisäksi syntyi uusia eroavuuksia, jotka johtuivat 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen monimuotoisuudesta ja yksittäisten korkeakoulujen 
toisistaan eroavista profiileista (esimerkiksi kahden ensimmäisen opintosyklin kestoon 
liittyen) sekä uudistukseen liittyvien tekijöiden (esimerkiksi eurooppalaisen 
opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän EOAS:n ja oppimistuloksien) 
erilaisista tulkinnoista ja käytännön toimeenpanosta.  
 
Tavoitteiden saavuttaminen ja tulevat haasteet vaihtelevat myös suuresti yksittäisten 
tekijöiden välillä. Kahdesta syklistä muodostuva tutkintojärjestelmä on nyt kaikissa 
valtioissa noudatettava rakenteellinen periaate, joskaan kaikki oppiaineet (kuten 
esimerkiksi lääketiede) eivät ole vielä mukana järjestelmässä ja uusien tutkintojen 
suorittajia on vielä vähän joissakin valtioissa. Opiskelijat arvostelevat sitä, että 
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toiseen sykliin pääsy edellyttää usein lisävaatimuksien täyttymistä. 
Opetussuunnitelman uudistuksen tulokset ovat sekalaisempia. EOAS, oppimistulokset 
ja tutkintotodistuksen liite eivät edelleenkään ole riittävällä tavalla sidoksissa toisiinsa ja 
niiden täytäntöönpano on usein pinnallista ja epäjohdonmukaista unionissa. 
Opetussuunnitelmien moduuleiksi jakaminen on toteutettu perusteellisesti vain 
muutamassa EHEAan kuuluvassa valtiossa. Opiskelijakeskeinen opetus ja oppiminen 
edistyy mutta sitä ei ole saatettu päätökseen missään valtiossa, ja täytäntöönpano 
vaihtelee suuresti eri korkeakoulujen välillä. 
 
Laadunvarmistuksen alalla on saavutettu erinomaista menestystä. Eurooppalaiset 
laadunvarmistusstandardit ja -ohjeet, eurooppalainen arviointitoimijoiden rekisteri 
(EQAR) ja eurooppalainen laadunvarmistusverkosto ovat parantaneet huomattavasti 
laadunvarmistusta unionissa. Laadunvarmistusjärjestelmiä sovelletaan nyt lähes kaikissa 
valtioissa, joskaan ei kaikissa eurooppalaisia laadunvarmistusstandardeja ja -ohjeita 
noudattavissa valtioissa. Vain muutamat laadunvarmistuselimet ovat toistaiseksi 
rekisteröityneet EQAR-rekisteriin ja elimien ja sidosryhmien (kuten opiskelijoiden) 
osallistumista on vielä edistettävä. Muutamissa valtioissa on kehitetty kansallisia 
tutkintojen viitekehyksiä, jotka ovat täysin yhteensopivia EHEAn laajuisen tutkintojen 
viitekehyksen kanssa. Kun otetaan huomioon kansallisten tutkintojen viitekehyksien 
merkitys avoimuuden, tutkintotodistuksien tunnustamisen, liikkuvuuden ja elinikäisen 
oppimisen kannalta, kansalliset tutkintojen viitekehykset on nyt pantava täytäntöön, 
mieluiten vuoteen 2012 mennessä, kiinnittäen erityistä huomiota oppimistuloksien 
hyödyntämiseen. 
 
Tutkintotodistuksien tunnustaminen on edelleen riittämätöntä. Tunnustamiseen 
liittyviä välineitä, kuten EOAS:ää ja tutkintotodistuksen liitettä, käytetään entistä 
enemmän unionissa, joskin niiden vaikutusta heikentävät eri käsitykset ja 
epäjohdonmukainen täytäntöönpano valtioiden ja elimien välillä (ja jopa korkeakoulujen 
eri laitoksien välillä). Tunnustaminen perustuu myös edelleen harvoin oppimistuloksiin. 
Lähes kaikki EHEAan kuuluvat valtiot ovat ratifioineet korkeakoulututkintojen 
tunnustamisesta tehdyn Lissabonin yleissopimuksen, mutta sen huomattavia eroja 
koskevasta käsityksestä ei vielä ole päästy asianmukaiseen sopimukseen. Alkuperäistä 
tavoitetta, joka koskee opiskelijoiden (ja henkilöstön) liikkuvuuden lisäämistä, 
vahvistettiin asettamalla 20 prosentin tavoite vuonna 2010. Menestymisen arviointia 
vaikeuttaa saatavilla olevien tietojen (heikko) laatu, mutta pelot, jotka koskivat Bolognan 
prosessin kielteistä vaikutusta liikkuvuuteen, olivat ilmeisesti perusteettomia, vaikka 
liikkuvuus onkin kehittynyt hyvin epätasaisesti EHEAssa. Erasmus-ohjelmaan 
osallistuneiden määrä lähes kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Jotkin valtiot 
vaikuttavat saavuttavan piakkoin 20 prosentin liikkuvuustavoitteen tai jo ylittäneen sen. 
Muista kuin EHEAan kuuluvista valtioista kotoisin olevien ja tutkinnon suorittamisesta 
kiinnostuneiden opiskelijoiden määrä kasvoi voimakkaasti. Liikkuvuuden esteitä on 
kuitenkin edelleen olemassa sellaisilla aloilla kuin tutkintotodistuksien tunnustaminen, 
hallinnolliset menettelyt (viisumit, työluvat ja niin edelleen) sekä rahoitus, mitä pidetään 
suurena liikkuvuutta vaikeuttavana tekijänä vähemmän vauraista oloista kotoisin olevien 
opiskelijoiden kannalta. "Liikkuvuusikkunat" eivät vielä ole yleistyneet.  
 
Täsmällisten indikaattoreiden puutteesta ja seurantatoimien vähäisyydestä johtuu, että 
saatavilla on vain vähän luotettavaa tietoa sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvistä 
saavutuksista ja erityisesti sosiaalisesti ja muuten epäsuotuisassa asemassa olevien 
väestöryhmien osallistumisesta korkeakouluopetukseen. Kaikissa EHEAan kuuluvissa 
valtioissa noudatetaan tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia edistävää politiikkaa, 
mutta vain harvassa valtiossa on kehitetty kattavia strategioita. Niiden opiskelijoiden, 
joilla on alhaisempi sosioekonominen tausta, määrän kasvamisesta huolimatta EHEAssa 
on yhä havaittavissa merkittävä "sosiaalinen suodatin". Tutkinnon suorittaneiden 
opiskelijoiden työllistettävyyttä ja erityisesti kandidaatin tutkinnon hyväksymistä 
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työmarkkinoilla koskevat todisteet eivät edelleenkään ole vakuuttavia. Valtiokohtaiset 
tutkimukset osoittavat, että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ja erityisesti 
"ammatillisen kandidaatin tutkinnon" suorittaneet työllistyvät hyvin, mutta useimmat 
yliopistot kyseenalaistavat kandidaatin tutkinnon eräänlaisena työmarkkinoille 
pätevöittävänä tutkintona, mikä vähentää sen uskottavuutta. Työnantajien kanssa 
tehtävää ja opetussuunnitelmia koskevaa yhteistyötä kehitetään parhaillaan, joskaan se 
ei tunnu lisääntyvän ajan myötä.  
 
Pyrkimykset yhdistää EHEA eurooppalaiseen tutkimusalueeseen ottamalla käyttöön 
paremmin jäsenneltyjä tohtorinkoulutusohjelmia ja tutkijakouluja ovat edistyneet myös 
siten, että on toteutettu yhteistyöhön perustuvia tohtorinkoulutusohjelmia (joita 
korkeakoulut ja yritykset tarjoavat yhteisesti) ja yhteisiä eurooppalaisia 
tohtorintutkintoja. Tohtorinkoulutus on kuitenkin edelleen monenkirjavaa ja jatko-
opiskelijoiden asema vaihtelee suuresti kaikkialla EHEAssa. EHEAn ulkoinen ulottuvuus 
on osoittautumassa menestykseksi. Muista kuin EHEAan kuuluvista valtioista kotoisin 
olevien opiskelijoiden määrä kasvoi merkittävästi kuluneella vuosikymmenellä ja 
uudistuksiin on suhtauduttu myönteisesti kaikkialla maailmassa. Ulkoinen strategia 
hyväksyttiin (2007) ja kaksi Bologna-foorumia järjestettiin vuosina 2009 ja 2010. EHEAn 
kokonaisvaltainen edistäminen kolmansista valtioista kotoisin oleviin opiskelijoihin 
nähden on kuitenkin edelleen puutteellista. 
 
 
Suositukset 
1. Euroopan parlamentin olisi kehotettava kaikkia sidosryhmiä ylläpitämään Bolognan 

prosessin vauhtia ja luomaan todella houkutteleva ja kilpailukykyinen EHEA. 
Olemassa olevien Bolognan prosessin toimintasuunnitelmien vahvistaminen ja 
täydentäminen on asetettava ensisijaiseksi painopistealaksi seuraavalla 
vuosikymmenellä. Kaikille sidosryhmille (myös opiskelijoille) tiedottamista ja niiden 
osallistamista on lisättävä ja rahoitettava paremmin, jotta uudistuksiin 
suhtaudutaan myönteisemmin. On myös toteutettava toimia, jotta suurempi yleisö 
olisi tietoinen Bolognan prosessin uudistamiseen liittyvistä saavutuksista ja eduista 
sekä EU:n prosessille antamasta tuesta (esimerkiksi Euroopan parlamentin julkiset 
kuulemistilaisuudet ja parlamentin tiedotustoimiston laatimat tiedotuslehtiset ja 
järjestämät tiedotustilaisuudet). 

 
2. Uudistuksien edistymistä koskeva arviointi on tietyillä aloilla (esimerkiksi sosiaalinen 

ulottuvuus, työllistettävyys) vaikeutunut täsmällisten tavoitteiden puutteen vuoksi. 
Euroopan parlamentin on vaadittava, että määrällisiä tavoitteita selvästi 
määriteltyine indikaattoreineen kehitetään kaikilla aloilla ja että otetaan käyttöön 
tiedonkeruujärjestelmiä, jotta voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista. 
Riippumattomien arvioijien, jotka eivät osallistu Bolognan prosessin hallinnoimiseen, 
olisi seurattava tavoitteiden saavuttamista säännöllisin väliajoin (kahden vuoden 
välein). 

 
3. Allekirjoittajavaltioiden olisi sisällytettävä edelleen puuttuvat alueet kaksisykliseen 

tutkintojärjestelmään ja varmistettava, että yhden Bolognan prosessin mukaisen 
syklin suorittaneille opiskelijoille taataan asianmukainen pääsy seuraavaan sykliin. 
Opetussuunnitelman uudistusta on edistettävä kehottamalla korkeakouluja 
kuvailemaan opetussuunnitelmiaan oppimistuloksien ja EOAS:n avulla ja jatkamalla 
opiskelijakeskeisen lähestymistavan kehittämistä. Lisäksi EU:n olisi kannustettava 
aidosti eurooppalaisen opetussuunnitelman (esimerkiksi Eurooppa-tutkimus, 
Eurooppaoikeus) ja yhteisten opinto-ohjelmien kehittämistä laajentamalla Erasmus- 
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ja Erasmus Mundus -ohjelmien kaltaisia rahoitussuunnitelmia. Bolognan prosessin 
mukaisen tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoille pääsyä (työllistettävyys) olisi 
seurattava toteuttamalla säännöllisesti Euroopan laajuinen tutkimus valmistuneiden 
opiskelijoiden keskuudessa; olisi myös seurattava kandidaatin tutkinnon 
suorittamisen jälkeisiä jatko-opintoja ja työllistymistä. Euroopan parlamentin olisi 
lisäksi jälleen kerran kannustettava vuoropuhelua ja yhteistyötä työelämän ja 
korkeakoulujen välillä, jotta ne voisivat yhdessä kehittää opetussuunnitelmia 
työharjoittelupaikat mukaan luettuna. Kolmannen syklin ja eurooppalaiseen 
tutkimusalueeseen yhdistymisen vahvistamiseksi Euroopan parlamentin olisi tuettava 
yhteisiä tohtorikouluja ja tohtorinkoulutusohjelmia lisäämällä niille myönnettävää 
rahoitusta EU:n seuraavan sukupolven koulutus- ja tutkimusohjelmissa. Euroopan 
parlamentin olisi jatkettava toimiaan edistääkseen eurooppalaisen teollisuudenalan 
tohtorinkoulutusohjelman luomista, mitä parlamentti kannatti jo vuonna 2009. 

 
4. On jatkettava toimien toteuttamista, jotta liikkuvuudesta tulee EHEAn todellinen 

tunnusmerkki. Euroopan parlamentin olisi lisättävä liikkuvuuden tukemista 
kasvattamalla EU:n ohjelmien seuraavalle vaiheelle myönnettävää rahoitusta ja 
laajentamalla ohjelmien maantieteellistä ulottuvuutta siten, että ne kattavat koko 
EHEAn. Allekirjoittajavaltioissa on kehitettävä liikkuvuuden edistämistä koskevia 
strategioita ja poistettava liikkuvuuden esteet (esimerkiksi viisumit ja apurahojen, 
lainojen ja eläkkeiden siirrettävyys). Laitoksien on kehitettävä liikkuvuutta edistäviä 
opetussuunnitelmia (esimerkiksi liikkuvuusikkunat, yhteiset ohjelmat) ja 
parannettava tutkintotodistuksien tunnustamista. 

 
5. Elimiä olisi tuettava, jotta ne voivat parantaa tutkintotodistuksien tunnustamista 

ja opintosuorituksien siirtämistä hyödyntämällä EOAS:ää, oppimistuloksia, 
korkeakoulututkintotodistuksen liitettä ja korkeakoulututkintojen tunnustamisesta 
tehtyä Lissabonin yleissopimusta vertailukelpoisella ja asianmukaisella tavalla 
kaikkialla Euroopassa (esimerkiksi European Users’ Guide for Recognition -
käyttöoppaan ja komission rahoittamien eurooppalaisten koulutusseminaarien avulla). 
Allekirjoittajavaltioiden on varmistettava kansallisten tutkintojen viitekehyksien 
täysimääräinen ja vertailukelpoinen käyttöönotto EHEAn tutkintojen viitekehyksen 
mukaisesti, mitä tarvitaan kiireellisesti liikkuvuuden, tutkintotodistuksien 
tunnustamisen ja elinikäisen oppimisen helpottamiseksi. 

 
6. Jatkaakseen laadunvarmistusjärjestelmien edistämistä Euroopan parlamentin olisi 

kehotettava jäsenvaltioita ja elimiä panemaan laadunvarmistusjärjestelmät 
täysimääräisesti täytäntöön eurooppalaisten laadunvarmistusstandardien ja -ohjeiden 
mukaisesti. Laadunvarmistuselimien ja -verkostojen on tiivistettävä 
laadunvarmistusta koskevaa yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden maailmanosien 
kanssa ja kehitettävä yhteisymmärrystä laadunvarmistusta koskevista periaatteista. 
Euroopan parlamentin olisi uudistettava komissiolle esittämänsä kehotus jatkaa 
laadunvarmistuksen alalla toteutettavia toimia ja esittää edistymiskertomuksia 
laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisestä kansallisesti ja unionissa. 

 
7. EHEAn ulkoisen ulottuvuuden vahvistamiseksi ja sellaisten toimien toteuttamiseksi, 

joilla Eurooppaa mainostetaan maailmanlaajuisesti opiskelupaikkana, Euroopan 
parlamentti voisi kannustaa maailmanlaajuisia korkeakoulutuksen edistämistä 
koskevia toimia ja erityisesti yhteisiä eurooppalaisia toimia sekä kehottaa komissiota 
tukemaan toimen institutionaalista ja kansallista edistämistä yhteisen eurooppalaisen 
kampanjan avulla. 


