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ESCO-käsikirja 

Johdanto

ESCO-käsikirja sisältää yleistä tietoa ESCOn versiosta 1.0 (ESCO v1), joka on ESCOn ensimmäinen täysi-
mittainen versio. Käsikirjassa esitellään luokitus yleisellä tasolla ja se on jaettu neljään osaan:
• I. Mikä on ESCO? ESCO on yhteinen luokituskieli, jolla pyritään luomaan yhteys ihmisten ja työ-

paikkojen välille. Tässä luvussa saat tietoa siitä, miten ESCO toimii ja miten se on jäsennelty.
• II. ESCOn kehittäminen: Tässä luvussa saat tietoa prosessista, joka johti ESCO v1 -luokituksen jul-

kaisemiseen, sekä siihen liittyvistä toimijoista ja hallintorakenteesta sekä luokittelun kehittämisen 
eri vaiheista.

• III. ESCOn käyttäminen: ESCOn termistöä voidaan käyttää työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen-
saattamisen, työnhaun, urakehityksen hallinnan ja työmarkkinoiden analysoinnin tueksi. Tässä 
luvussa saat tietoa ESCOn lisäarvosta sekä esimerkkejä siitä, miten sitä voidaan hyödyntää.

• IV. ESCOn pitäminen ajan tasalla: Tässä luvussa kerrotaan, kuinka ESCO on suunniteltu mukau-
tumaan työmarkkinoilla ja opetus- ja koulutusalalla tapahtuviin muutoksiin, jotta se säilyttäisi 
käyttötarkoituksensa.

Tarkempia teknisiä ja aihealueeltaan kohdennetumpia tietoja saa seuraavista julkaisuista1. 
• The ESCO guidelines (ESCOa koskevat ohjeet): Kyseessä on asiakirja, jossa selitetään, miten ESCOn 

luokittelua varten kehitetään sisältöä. Siihen sisältyy ESCOn käsitteiden määritelmiä, kuvaus ESCOn 
sisältömallista, säännöistä, rajoitteista, siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, sekä menetelmistä 
ESCOn kehittämiseksi ja päivittämiseksi.

• The ESCO mapping manual (ESCOn vastaavuusmäärityksiä koskeva opas): Menetelmä muiden 
luokittelujen ja ESCOn välisten vastaavuuksien määrittämiseksi.

• The Qualifications Metadata Schema v1.0 (tutkintoja koskevan metatietoskeeman ensimmäinen 
versio) ja opas tietojen julkaisemisesta avoimena linkitettynä datana (Linked Open Data): Kansal-
listen viranomaisten ja valinnasta vastaavien elinten, jotka haluavat julkaista tutkintojaan koskevia 
tietoja ESCOssa, on jäsenneltävä tietonsa tämän kaavion mukaisesti. Tietojen julkaisemista koske-
van oppaan avulla kyseiset tahot voivat saada käsityksen prosessista ja soveltaa sitä.

• ESCO technical documentation (ESCOn tekniset asiakirjat): Yksityiskohtaiset tiedot ESCOon liitty-
vistä teknisistä näkökohdista.

• Continuous improvement document (jatkuvaa kehittämistä koskeva asiakirja): Asiakirja, jossa ku-
vataan yksityiskohtaisesti jatkuvan kehittämisen prosessi sekä eri keinoja, joilla sidosryhmät voivat 
osallistua ESCOn päivittämiseen.

Lukija voi milloin tahansa tutustua päivitettyihin tietoihin ja kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin ESCOn 
palvelualustalla osoitteessa https://ec.europa.eu/esco/portal/home

1 Osa näistä julkaisuista ei ole vielä saatavilla. Kun julkaisut saadaan valmiiksi, ne julkaistaan ESCOn palvelualustalla
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LUKU I – MIKÄ ON ESCO?

ESCO on monikielinen eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus2. ESCO-luokituk-
sessa määritetään ja luokitellaan taitoja, osaamista, tutkintoja ja ammatteja, jotka ovat merkityksellisiä 
Euroopan työmarkkinoiden sekä opetus- ja koulutusalan kannalta.

Komissio on kehittänyt luokituksen
• tehostaakseen opetus- ja koulutusalan ja EU:n työmarkkinoiden välistä viestintää
• tukeakseen alueellista ja ammatillista liikkuvuutta Euroopassa
• lisätäkseen eri sidosryhmien, kuten julkisten työvoimapalvelujen, tilastotoimen ja koulutusorgani-

saatioiden tietojen avointa käyttöä ja saatavuutta
• helpottaakseen työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja työnhakijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa 

kielestä tai maasta riippumatta
• tukeakseen näyttöperusteista päätöksentekoa tehostamalla osaamista koskevan tiedon keruuta, 

vertailua ja jakamista osaamis- ja tilastointityökaluilla sekä mahdollistamalla suuriin tietoaineistoi-
hin perustuvan reaaliaikaisen analysoinnin osaamistarjonnasta ja -kysynnästä.

2 Luokituksella tai taksonomialla tarkoitetaan jonkin asian järjestelmällistä järjestämistä ryhmiin tai luokkiin määritettyjen kriteerien 
mukaisesti (tässä tapauksessa ammatit, taidot, osaaminen ja tutkinnot).

+514 000 
taitoja 
koskevaa termiä

27 kieltä

+3 500 000 
ammatteja 
koskevaa termiä

+30 pilottihanketta

3 888 
verkkokuulemisessa 
saatua huomautusta

4 103 
verkkokuulemisessa 
saatua arviointia

13 485 taitoa

ESCO
11 
alakohtaista 
validointiryhmää

2 942 
ammattia

3 osiota

1 130 
verkkokuulemiseen 
rekisteröitynyttä 
asiantuntijaa
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1 ESCOn rakenne

ESCO koostuu kolmesta osiosta:
• ammatit
• tiedot, taidot ja osaaminen
• tutkinnot.

Nämä kolme kokonaisuutta on yhdistetty toi-
siinsa, kuten seuraavassa luvussa selitetään. Kaavio 1ESCOn kolmen osion rakenne

ammatit

taidot

tutkinnot

Kaiken kaikkiaan ESCO voi kolmitasoisen lähestymistapansa avulla jäsentää Euroopan työmarkkinoiden 
ja opetus- ja koulutussalan termistöä yhdenmukaisella, läpinäkyvällä ja käyttökelpoisella tavalla.

ESCOn käsitteet ja termit

ESCOa kehitettäessä käsitteet ja termit on erotettu selvästi toisistaan. Käsite on jokin asia, ajatus tai 
yhteinen käsitys jostakin asiasta. Käsitteet eivät ole riippuvaisia kielestä. Termillä viitataan käsitteen 
kielelliseen kuvaukseen, ja tästä syystä termit ovat kielisidonnaisia.

Esimerkki: Ajatus tai yhteinen käsitys henkilöstä, joka leipoo leipää ja myy sitä asiakkail-
le, on käsite. Termejä, joita käytetään usein tämän käsitteen kuvaamiseksi, ovat esimer-
kiksi ”baker” englanniksi tai ”Bäcker/Bäckerin” saksaksi.

ESCOssa jokaiseen käsitteeseen liittyy vähintään yksi termi kaikilla ESCOn kielillä. Usein kielessä on 
useampi kuin yksi termi, joka kuvaa samaa käsitettä tai erittäin samankaltaisia käsitteitä. Tästä syystä 
ESCOssa voi olla useita termejä yhtä käsitettä kohden.

ESCOn tietomallissa kukin termi on erillinen elementti, 
ja kaikilla termeillä on aina jokin suhde johonkin kä-
sitteeseen. Tätä havainnollistetaan kaaviossa 2, jossa 
esitetään käsitteen ja termin välinen suhde kahdeksan 
kielen osalta.

ESCOssa käytetään kolmentyyppisiä termejä: suositel-
tavat termit, ei-suositeltavat termit ja piilotetut termit.

Kullakin ESCOn ammatti- tai taitokäsitteellä on vähin-
tään yksi termi kullakin 27:lla ESCOn kielellä. Kyseessä 
on suositeltava termi. Sitä ei käytetä samalla kielellä 
kuvaamaan muuta ammattia tai taitoa, joten se on 
ainutlaatuinen. Lähimerkityksisten termien ryhmässä 
suositeltava termi on se, joka kuvaa parhaiten kyseistä 
ammattia tai taitoa. Kaavio 2. Käsitteet ja termit

TERM
Пекар 
(BG)

TERM
Pekař 
(CS)

TERM
Bager 
(DA)

TERM
Bäcker/in 
(DE)

TERM
Pagar 
(ET)

TERM
Baker 
(EN)

TERM
Panadero 
(ES)

TERM
Boulanger 
(FR)

KONSEPTI
Ajatus tai yhteinen 
käsitys henkilöstä, 
joka leipoo leipää  

ja myy sitä 
asiakkaille 
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Kuten edellä mainittiin, kielessä voi olla useampi kuin yksi termi, joka kuvaa samaa/samankaltaista käsi-
tettä, ja tästä syystä ESCOssa yhdellä käsitteellä voi olla useita termejä kussakin kielessä. Ei-suositelta-
vat termit voivat olla synonyymejä (sanoja, joilla on samankaltainen tai sama merkitys) tai myös sanan 
erilaisia kirjoitusasuja, taivutusmuotoja, lyhenteitä jne. Työnhakijat, työnantajat ja koulutuslaitokset 
käyttävät niitä usein tarkoittaessaan käsitteitä, jotka kuvataan luokituksessa suositeltavana terminä.

ESCO sisältää myös termejä, joita työmarkkinoilla käytetään yleisesti tietyistä ammateista mutta joiden 
katsotaan myös olevan vanhentuneita, väärin kirjoitettuja tai poliittisesti sopimattomia. Tällaisia termejä 
kutsutaan piilotetuiksi termeiksi, sillä ne ovat hyödyllisiä indeksoinnin, hakemisen ja tekstinlouhinnan 
kannalta mutta ne eivät näy loppukäyttäjille. Kun käyttäjä hakee piilotettua termiä ESCO-portaalissa, 
hänet ohjataan automaattisesti kyseisen ammatin ja sen suositeltavan termin kohdalle. Piilotettua 
termiä ei näytetä.

1.1 Ammatteja koskeva osio

Ammatit-osiossa pyritään kuvaamaan kaikki ammatit, joilla on merkitystä Euroopan työmarkkinoilla. 
ESCO v1 -luokituksessa on 2 942 ammattia.

Ammatit ESCOssa

Ammatti ei ole sama asia kuin työ (joita ESCOssa ei käsitellä). Niiden erottelu perustuu seuraaviin mää-
ritelmiin:
• Ammatti: ”sellaisten töiden joukko, joiden tärkeimmät tehtävät ja velvollisuudet ovat hyvin saman-

kaltaisia” 3.
• Työ: ”joukko tehtäviä ja velvollisuuksia, joita suorittaa yksi henkilö (tai jotka on tarkoitettu tämän 

henkilön suoritettaviksi) tietylle työnantajalle, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat”4.

Esimerkki: Toimiminen ”Boeing 747 -lentokoneen lentäjänä Pariisin ja New Yorkin välisel-
lä reitillä” on työ. ”Ansiolentäjä” tai ”liikennelentäjä” ovat ammatteja (eli töiden ryhmä, 
johon tämä työ kuuluu). Ammatteja voidaan käyttää työnimikkeinä. Työnantaja, joka 
hakee työntekijöitä edellä mainittuun tehtävään, voi käyttää työpaikkailmoituksen otsik-
kona ammattinimikettä (esim. liikennelentäjä).

ESCOn ammattien kokonaisuus sisältää
• EU:n tasolla merkitykselliset ammatit riippumatta liiketoiminnan laajuudesta
• yrittäjäammatit
• vapaaehtoistyön ammatit
• toimeentuloon perustuvat ammatit
• käsityöläisammatit
• poliittiset tehtävät, kun ne muodostavat työn (esim. pormestari). 

 
 
 

3 Lähde: Kansainvälinen työjärjestö (ILO), kansainvälinen ammattiluokitus (ISCO-08) – käsitekehy
4 Sama lähde
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Ammattiprofiilit

Jokaisessa ammatin käsitteessä kuvataan, mitä ammatilla tarkoitetaan ja profiilissa annetaan monia 
hyödyllisiä tietoja ammatista (metatiedot 5).

Keskeisintä ESCO-ammatin kuvaamisessa on ajatus tai idea siitä, mistä ammatissa on kyse ja miten se 
eroaa muista ammateista. Nämä tiedot kerrotaan kuvauksessa ja tarkentavassa selityksessä.
• Kuvaus on tekstikenttä, jossa kuvataan lyhyesti, mitä ammatilla tarkoitetaan ja miten se on ymmär-

rettävä. Ennen kaikkea ammatinkuvauksessa selvennetään ammatin semanttiset rajat. Tästä syystä 
kaikki ESCOn ammatit kuvataan.

• ESCOssa käytetään toisinaan selitystä monitulkintaisuuden vähentämiseksi. Se selventää, mitä eri-
koistumisia ammattiin katsotaan kuuluvan ja sen avulla käyttäjä ohjataan samankaltaisiin ammat-
teihin, jotka eivät kuitenkaan ole samoja kuin määritelty ammatti. 

Jos saatavilla on virallinen määritelmä, joka on laajalti hyväksytty tai oikeudellisesti sitova koko EU:ssa, 
tästä annetaan tieto määritelmäkentässä. Tämä koskee erityisesti määritelmiä, josta työmarkkinaosa-
puolet ovat sopineet Euroopan tasolla, sekä lainsäädännössä säädettyjä määritelmiä.

Säännellyt ammatit

Työnantajat ja työnhakijat voivat käyttää ESCOa saadakseen käsityksen niistä ammateista ja taidoista, 
joilla on merkityksellisiä työmarkkinoilla. Työnantajien ja työnhakijoiden täytyy kuitenkin myös tietää, 
liittyykö ammattiin joitakin oikeudellisia vaatimuksia. Tästä syystä ammattien harjoittamista sääntelevät 
säädökset on myös otettava huomioon.

ESCOlla varmistetaan, että kansalaiset voivat työtä hakiessaan saada helposti tietoa siitä, miten eri 
ammatteja säännellään kussakin jäsenvaltiossa. ESCOssa viitataan suoraan säänneltyjä ammatteja kos-
kevaan tietokantaan6, ja näin sillä lisätään kyseisiin ammatteihin liittyvien oikeudellisten vaatimusten 
läpinäkyvyyttä.

Lisäksi ESCOssa viitataan Euroopan tasolla säänneltyjen ammattien osalta suoraan ammattipätevyy-
den tunnustamisesta annettuun direktiiviin 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
2013/55/EY7..

Tiedot, taidot ja osaaminen ammattiprofiileissa

Jokaiseen ESCO-ammattiin liittyy olennaisia ja vaihtoehtoisia tietoja, taitoja ja osaamista koskevat 
käsitteet:
• Olennaisia ovat tiedot, taidot ja osaaminen, jotka ovat yleensä merkityksellisiä tietyn ammatin 

kannalta työympäristöstä, työnantajasta ja maasta riippumatta.
• Vaihtoehtoisia ovat tiedot, taidot ja osaaminen, jotka voivat olla merkityksellisiä tai joita voi tulla 

esiin tietyssä ammatissa työnantajasta, työympäristöstä ja maasta riippuen. Vaihtoehtoiset tiedot, 
taidot ja osaaminen ovat erittäin tärkeitä työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattaminen kan-
nalta, sillä ne heijastavat tiettyyn ammattiin liittyvien töiden moninaisuutta.

5 Metatiedot ovat järjestelmällinen menetelmä, jolla kuvataan [...] resursseja ja parannetaan näin niiden saatavuutta (lähde: http://
ec.europa.eu/ipg/content/optimise/metadata/index_en.htm

6 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnistamisesta 

(EUVL L 255, 30.9.2005), sellaisena kuin se on muutettuna ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muutta-
misesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/55/EY (EUVL L 354, 28.12.2013)
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Esimerkki: tarjoilija 
Olennainen taito          > Tarjoilla juomia 
Vaihtoehtoinen taito   > Valmistaa liekitettyjä ruokalajeja

On huomioitava, että vaikka ”valmistaa liekitettyjä ruokalajeja” on vaihtoehtoinen taito tarjoilijan am-
matissa, se voi olla olennainen taito tietyissä töissä (esim. työskentely crêpes Suzette -annoksia tarjoa-
vassa ranskalaisessa ravintolassa).

Malli ammateista

Kuvassa 1 esitetään esimerkki jokaiseen ESCO-ammattiin liittyvistä tiedoista sekä ammatin suhteesta 
tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. 

Ammatit-osion rakenne

ESCOssa ammatit on jäsennelty määrittämällä niiden ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kehittämän 
kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO-08) väliset vastaavuudet. ESCO-ammatit ja niiden ISCO-
08-luokituksen mukainen hierarkia muodostavat ESCOn ammatit-osion.

Neljä ylintä tasoa on muodostettu ISCO-08-luokituksen mukaisesti ja ESCO-ammatit muodostavat vii-
dennen ja sitä alemmat tasot. Jokaiselle ESCO-ammatille on määritetty yksi ISCO-08-luokituksen am-
mattiryhmä (vaikka ne eivät suoraan liittyisi kyseiseen ryhmään esimerkiksi, jos kyseessä on kuudennen 
tai seitsemännen tason ammatti).

ESCOssa ISCO-luokitus on käännetty 25 kielelle (ei islanniksi tai iiriksi).

 

 
 

Kaavio 3. Ammatit-osion rakenne

Tarjoilija

Määritelmä
Tarjoilijat tarjoilevat vieraille ruokaa ja juomaa pyynnön mukaan. Tarjoilijat työskentelevät yleensä ravintoloissa, 
baareissa ja hotelleissa. Työhön sisältyy pöytien kattaminen, ruoan ja juomien tarjoilu sekä maksujen 
vastaanottaminen.

Selitykset
Ei koske hovimestareita. \ Ei koske baarimestareita.

Vaihtoehtoinen nimiö
tarjoiluhenkilöstö
chef de rang
tarjoilija (nainen)
tapahtumien tarjoilija
tarjoilijahenkilöstö
tarjoilija (mies)
pöytiin tarjoilija

Sääntelynäkökohdat
Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n 
jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: http://
ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_fi

Hierarkia
> Palvelu- ja myyntityöntekijät
 > Palvelutyöntekijät
  > Tarjoilutyöntekijät
   > Tarjoilijat
       tarjoilija

Suppeammat ammatit
sommelier

Olennaiset taidot ja osaaminen
antaa asiakkaille neuvoja ruokalistoista erikoistilaisuuksiin ja  
-tapahtumiin
järjestää pöydät
avustaa VIP-vieraita
avustaa asiakkaita, joilla on erikoistarpeita
avustaa asiakkaita
huolehtia ruokiin ja juomiin liittyvistä yksityiskohdista
tarkastaa ruokasalin puhtaus
puhdistaa pintoja
noudattaa elintarvikkeisiin liittyviä terveys- ja hygieniasääntöjä
tunnistaa asiakkaan tarpeet
ylläpitää asiakaspalvelua
ylläpitää henkilökohtaisen hygienian standardeja
ylläpitää suhteita asiakkaisiin
mitata asiakastyytyväisyyttä
valmistaa alkoholijuomia
valmistaa kuumia juomia
valmistella ravintola palvelukuntoon
esitellä ruokalistat
käsitellä maksuja
tarjoilla juomia
tarjoilla ruokaa pöytiin
tarjoilla viinejä
valvoa ruoan laatua
ottaa ruoka- ja juomatilaukset asiakkailta
ottaa vastaan laskujen maksut
toivottaa ravintolan asiakkaat tervetulleiksi
työskennellä ryhmässä matkailu-, majoitus- tai  
ravitsemisalalla

Olennaiset tiedot
alkoholijuomatuotteet
ruokavaliot
ruokalistan ruoat ja juomat

Vaihtoehtoiset taidot ja osaaminen
käyttää vieraita kieliä matkailu-, majoitus- ja 
ravitsemisalalla
dekantoida viinejä
havaita huumeiden väärinkäyttö
hävittää jätteitä
kertoa asiakkaille kahvilajeista
kertoa asiakkaille teelaaduista
ylläpitää tapahtumista ilmoittamisen tietueita
valmistaa liekitettyjä ruokalajeja
valmistella tarjoilukärryt
hoitaa varauksia
suositella viinejä
käyttää elintarvikkeiden leikkaustyökaluja

Vaihtoehtoiset tiedot
alkoholijuomien tarjoilua koskevat lait
paikallinen alue-, seutu- ja matkailuala
kuohuviinit

Tila
julkaistu

6 Pätevät maa-, metsä- ja 
kalatalousalan työntekijät

61 Pätevät markkinasuuntau-
tuneet maataloustyöntekijät

612 Eläintenkasvattajat

6121 Liha- ja lypsykarjan 
kasvattajat

ISCOn ammattiryhmät

Sian- 
kasvattaja

Hevos-
kasvattaja

Hevostilan 
hoitaja

Karjan- 
kasvattaja

ESCOn ammatit
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Esimerkki: tarjoilija 
Olennainen taito          > Tarjoilla juomia 
Vaihtoehtoinen taito   > Valmistaa liekitettyjä ruokalajeja

On huomioitava, että vaikka ”valmistaa liekitettyjä ruokalajeja” on vaihtoehtoinen taito tarjoilijan am-
matissa, se voi olla olennainen taito tietyissä töissä (esim. työskentely crêpes Suzette -annoksia tarjoa-
vassa ranskalaisessa ravintolassa).

Malli ammateista

Kuvassa 1 esitetään esimerkki jokaiseen ESCO-ammattiin liittyvistä tiedoista sekä ammatin suhteesta 
tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. 

Ammatit-osion rakenne

ESCOssa ammatit on jäsennelty määrittämällä niiden ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kehittämän 
kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO-08) väliset vastaavuudet. ESCO-ammatit ja niiden ISCO-
08-luokituksen mukainen hierarkia muodostavat ESCOn ammatit-osion.

Neljä ylintä tasoa on muodostettu ISCO-08-luokituksen mukaisesti ja ESCO-ammatit muodostavat vii-
dennen ja sitä alemmat tasot. Jokaiselle ESCO-ammatille on määritetty yksi ISCO-08-luokituksen am-
mattiryhmä (vaikka ne eivät suoraan liittyisi kyseiseen ryhmään esimerkiksi, jos kyseessä on kuudennen 
tai seitsemännen tason ammatti).

ESCOssa ISCO-luokitus on käännetty 25 kielelle (ei islanniksi tai iiriksi).

 

 
 

Kaavio 3. Ammatit-osion rakenne

Tarjoilija

Määritelmä
Tarjoilijat tarjoilevat vieraille ruokaa ja juomaa pyynnön mukaan. Tarjoilijat työskentelevät yleensä ravintoloissa, 
baareissa ja hotelleissa. Työhön sisältyy pöytien kattaminen, ruoan ja juomien tarjoilu sekä maksujen 
vastaanottaminen.

Selitykset
Ei koske hovimestareita. \ Ei koske baarimestareita.

Vaihtoehtoinen nimiö
tarjoiluhenkilöstö
chef de rang
tarjoilija (nainen)
tapahtumien tarjoilija
tarjoilijahenkilöstö
tarjoilija (mies)
pöytiin tarjoilija

Sääntelynäkökohdat
Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n 
jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: http://
ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_fi

Hierarkia
> Palvelu- ja myyntityöntekijät
 > Palvelutyöntekijät
  > Tarjoilutyöntekijät
   > Tarjoilijat
       tarjoilija

Suppeammat ammatit
sommelier

Olennaiset taidot ja osaaminen
antaa asiakkaille neuvoja ruokalistoista erikoistilaisuuksiin ja  
-tapahtumiin
järjestää pöydät
avustaa VIP-vieraita
avustaa asiakkaita, joilla on erikoistarpeita
avustaa asiakkaita
huolehtia ruokiin ja juomiin liittyvistä yksityiskohdista
tarkastaa ruokasalin puhtaus
puhdistaa pintoja
noudattaa elintarvikkeisiin liittyviä terveys- ja hygieniasääntöjä
tunnistaa asiakkaan tarpeet
ylläpitää asiakaspalvelua
ylläpitää henkilökohtaisen hygienian standardeja
ylläpitää suhteita asiakkaisiin
mitata asiakastyytyväisyyttä
valmistaa alkoholijuomia
valmistaa kuumia juomia
valmistella ravintola palvelukuntoon
esitellä ruokalistat
käsitellä maksuja
tarjoilla juomia
tarjoilla ruokaa pöytiin
tarjoilla viinejä
valvoa ruoan laatua
ottaa ruoka- ja juomatilaukset asiakkailta
ottaa vastaan laskujen maksut
toivottaa ravintolan asiakkaat tervetulleiksi
työskennellä ryhmässä matkailu-, majoitus- tai  
ravitsemisalalla

Olennaiset tiedot
alkoholijuomatuotteet
ruokavaliot
ruokalistan ruoat ja juomat

Vaihtoehtoiset taidot ja osaaminen
käyttää vieraita kieliä matkailu-, majoitus- ja 
ravitsemisalalla
dekantoida viinejä
havaita huumeiden väärinkäyttö
hävittää jätteitä
kertoa asiakkaille kahvilajeista
kertoa asiakkaille teelaaduista
ylläpitää tapahtumista ilmoittamisen tietueita
valmistaa liekitettyjä ruokalajeja
valmistella tarjoilukärryt
hoitaa varauksia
suositella viinejä
käyttää elintarvikkeiden leikkaustyökaluja

Vaihtoehtoiset tiedot
alkoholijuomien tarjoilua koskevat lait
paikallinen alue-, seutu- ja matkailuala
kuohuviinit

Tila
julkaistu

Kuva 1. Malli ammateista
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Ammattien ensisijainen hierarkia

ESCO-ammatit on kuvattu eri tasoilla käytetystä kielestä ja työmarkkinoiden vaatimuksista riippuen. 
Nämä seikat voivat kuitenkin vaihdella maaryhmittäin (esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa sommelier-
ammatti voi olla tarpeen jaotella eri tyyppeihin, kun taas toisissa jäsenvaltiossa tällä ammatilla ei ole 
suurta merkitystä). Jotta ESCOssa voitaisiin ottaa molemmat tapaukset huomioon, joidenkin ammattien 
keskinäiset suhteet voivat vaihdella laajasta suppeaan.

Luokitukseen on kuitenkin sisällytetty vain ammatit, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan työmarkkinoi-
den kannalta. Tästä syystä suppeammat ammatit eivät välttämättä sisällä hierarkkisena yläkäsitteenä 
olevan ammatin kaikkia osa-alueita (esimerkiksi sommelier-ammattiin eivät kuulu kaikki sommelier-
tyypit).

1.2 Tietoja, taitoja ja osaamista koskeva osio

Tietoja, taitoja ja osaamista koskeva osio, josta käytetään myös nimitystä ”taito-osio”, on kattava luette-
lo taidoista, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan työmarkkinoiden kannalta. ESCO v1 -luokitus sisältää 
13 485 taitoa.

Tietojen, taitojen ja osaamisen käsitteet

Taitoja koskevaan osioon sisältyvät tiedot, taidot ja osaaminen on määritelty seuraavasti 8:
• Tiedot: Niiden tosiseikkojen, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonaisuus, jotka liittyvät 

tiettyyn työ- tai opintoalaan. Tiedot voivat olla teoreettisia ja/tai tosiseikkoihin perustuvia, ja ne 
ovat tulosta tiedon omaksumisesta oppimisen avulla.

• Taidot: Kyky soveltaa tietoja ja käyttää tietotaitoa tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaise-
miseen. Taidot voivat olla kognitiivisia (eli liittyä loogisen, intuitiivisen tai luovan ajattelun hyö-
dyntämiseen) tai käytännöllisiä (eli liittyä kätevyyteen ja menetelmien, materiaalien, työkalujen ja 
välineiden käyttöön).

• Osaaminen: Todistettu kyky hyödyntää tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja/tai mene-
telmällisiä kykyjä työ- tai opiskelutilanteissa ja ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä.

8 Lähde: Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä toukokuuta 2017, eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi 23 päivänä huhtikuu-
ta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen kumoamisesta https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/fi.pdf

5131 Tarjoilijat

Tarjoilija

Hovimestari Sommelier

Olutsommelier Pääsommelier Viinisommelier

Kaavio 4. Ensisijainen hierarkia
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Esimerkki: ”Ansiolentäjänä” toimiminen edellyttää osaamista yhdistää ”maantieteellisiä 
alueita” ja ”lentoliikennettä koskevaa lainsäädäntöä” koskevat tiedot taitoihin, jotka liit-
tyvät ”karttojen lukemiseen” ja ”lentosuunnitelmien toteuttamiseen”.

Termejä ”taito” ja ”osaaminen” käytetään joskus synonyymeinä, mutta ne voidaan myös erottaa toisis-
taan. ”Taidolla” viitataan menetelmien tai välineiden käyttöön tietyssä tilanteessa ja määritettyä tehtä-
vää varten. ”Osaaminen” on laajempi termi, ja sillä viitataan henkilön kykyä käyttää ja soveltaa tietoja 
ja taitoja uusissa tilanteissa ja ennakoimattomissa haasteissa itsenäisellä ja itseohjautuvalla tavalla. 
Taitoja ja osaamista ei kuitenkaan erotella ESCOn taidot-osiossa.

Taidot-osion sisältö

ESCOssa määritellään ammatteihin liittyvien taitokäsitteiden metatiedot:
• Suositeltava termi, jota käytetään tietyn käsitteen kuvaamiseen.
• Ei-suositeltavat termit (synonyymit, eri kirjoitusasut, taivutusmuodot, lyhenteet jne.).
• Piilotetut termit (esim. vanhentuneet, väärin kirjoitetut tai poliittisesti sopimattomat termit).
• Selitys, jolla selvennetään käsitteen semanttisia rajoja.
• Taidon tyyppi: i) taitoon/osaamiseen liittyvät käsitteet tai ii) tietokäsite.
• Suhde ESCO-ammatteihin: Tämä tieto kertoo, missä ammateissa tieto, taito tai osaaminen on 

merkityksellistä eli missä ammateissa se on olennainen tai vaihtoehtoinen. Joissain tapauksissa il-
maistaan, millainen merkityssuhde tiedolla, taidolla tai osaamisella on muihin tietoihin, taitoihin ja 
osaamiseen. Lisäksi toisistaan erotetaan olennaiset ja vaihtoehtoiset tiedot, taidot ja osaaminen.

• Uudelleenkäytettävyystaso, joka osoittaa, miten laajasti tietoihin, taitoihin tai osaamiseen liittyvää 
käsitettä voidaan soveltaa. Tämä on olennaisen tärkeää ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa. 
ESCOssa erotellaan neljä taitojen uudelleenkäytettävyyden tasoa:

 h laaja-alaiset tiedot, taidot ja osaaminen ovat merkityksellisiä monien eri ammattien ja alojen 
kannalta

 h monialaiset tiedot, taidot ja osaaminen ovat merkityksellisiä useiden talouden alojen kannal-
ta

 h alakohtaiset tiedot, taidot ja osaaminen liittyvät tiettyyn alaan, mutta ne ovat merkityksellisiä 
useassa kyseisen alan ammatissa

 h ammattispesifejä tietoja, taitoja ja osaamista käytetään yleensä ainoastaan yhdessä amma-
tissa tai yhdellä erikoisalalla.

Laaja-alaiset tiedot, taidot ja osaaminen

Kuten edellä mainittiin, laaja-alaisilla tiedoilla, taidoilla ja osaamisella on merkitystä hyvin monissa eri 
ammateissa ja talouden aloilla. Niistä käytetään usein nimityksiä ”keskeiset taidot, perustaidot tai peh-
meät taidot”, ja ne ovat ihmisen persoonallisen kehityksen kulmakiviä.

Taidot-osiossa laaja-alaiset taidot ja osaaminen on jäsennelty hierarkkisesti seuraaviin neljään koko-
naisuuteen:
• ajattelu
• tiedon soveltaminen
• sosiaalinen kanssakäyminen
• asenteet ja arvot.
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Laaja-alaisten tietojen, taitojen ja osaamisen käsitteiden ja hierarkkisen rakenteen kehitti monialainen 
ohjausryhmä 9. Kehitystyö perustui useiden olemassa olevien kansallisten ja alakohtaisten luokitusten, 
eurooppalaisen taitojen ja osaamisen sanaston (European Dictionary of Skills and Competences, DIS-
CO) 10 ja muiden lähteiden analyysiin.

Taitojen kontekstualisointi

Taitojen kontekstualisointi on menetelmä, jolla luodaan tieto- tai taitokäsitteitä ja osaamisen käsitteitä 
analysoimalla, miten laaja-alaisia taitoja, osaamista tai tietoja sovelletaan tietyllä alalla tai ammatissa. 
Tämä mahdollistaa melko abstraktien laaja-alaisiin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen liittyvien käsittei-
den yksityiskohtaisemman kuvailun, jotta niitä voidaan käyttää ammattiprofiileissa.

Esimerkki: Taito ”mittaaminen” on liian abstrakti, jotta se voitaisiin liittää suoraan am-
mattiin ”metalliuunin käyttäjä”. Tämä suhde aiheuttaisi liikaa tuloksia, jos sitä käytettäi-
siin osaamiseen perustuvassa työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamisessa, sillä 
mittaaminen on merkityksellinen taito monissa  
ammateissa ja aloilla.  
 
Taitoa voidaan tarkentaa tarkentamalla asiayhteyttä. Esimerkiksi taitoa ”mitata uunin 
lämpötila” voitaisiin käyttää ammatin ”metalliuunin käyttäjä” ammattiprofiilissa.

 
Taito-osion rakenne

ESCO v1 -luokituksen taito-osio ei ole rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus. Sen sijaan osion 13 485 
taitokäsitettä on jäsennetty neljällä eri tavalla:
• suhteessa ammattiin eli ammattiprofiilien näkökulmasta
• hierarkkisesti (ainoastaan laaja-alaisten tietojen, taitojen ja osaamisen osiossa)
• sen perusteella, miten tiedot, taidot ja osaaminen liittyvät muihin tietoihin, taitoihin ja osaamisiin 

erityisesti niiden omissa konteksteissa
• funktionaalisina kokoelmina, joka antaa joka antaa mahdollisuuden valita tietyn taitoja koskevan 

osion osa-alueen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. Organisaatio voi esimerkiksi käyttää ES-
COa sellaisen ansioluettelojen laatimiseen tarkoitetun verkkopalvelun, jossa käyttäjä voi ilmoittaa 
kielitaitonsa. Organisaatio ei tarvitse tietoja kaikista kyseisessä ansioluettelo-osiossa olevista ESCO-
taidoista vaan pelkästään kielitaidosta. Jos käyttäjä tekee tässä osiossa haun hakusanalla ”kiina”, 
järjestelmän tulisi ehdottaa vaihtoehtoja ”kiina”, ”puhutun kiinan kielen ymmärtäminen”, ”kirjoite-
tun kiinan kielen ymmärtäminen” tai ”suullinen vuorovaikutus kiinaksi” mutta ei vaihtoehtoja ”pe-
rinteinen kiinalainen lääketiede” tai ”shiatsuhieronta”. Funktionaalisten kokoelmien avulla käyttäjä 
voi valita juuri etsimänsä taidot (tai ammatit). ESCO v1 -luokitukseen sisältyy kolme funktionaalista 
kokoelmaa: digitaaliset laaja-alaiset taidot (jotka vastaavat digitaalisten taitojen viitekehystä) 11, 
kielitaito, laaja-alaiset taidot.

9 Katso luku II.1: Asiantuntijaryhmät 
10 http://disco-tools.eu/disco2_portal/
11 Katso luku 3: ESCO ja digitaalisten taitojen viitekehys (DigComp)
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Malli taidosta

Kuvassa 2 on esimerkki jokaiseen ESCO-taitoon liitetyistä tiedoista.

hallita ICT-projektia

Määritelmä
Muun muassa henkilöstöpääomaa, laitteita ja osaamista koskevien menettelyjen ja resurssien suunnitte-
lu, organisointi, valvonta ja dokumentointi erityisten ICT-järjestelmiin, -palveluihin tai -tuotteisiin liittyvien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi laajuutta, aikaa, laatua ja budjettia koskevien erityisten 
rajoitteiden mukaisesti.

Taitotyyppi
taito

Taidon uudelleenkäytettävyystaso
alakohtaiset taidot ja osaaminen

Laajemmat taidot/saaminen
suorittaa projektinhallintaa

Vaihtoehtoiset tiedot
ICT-projektinhallinta
projektinhallinta
projektinhallinnan periaatteet

Olennaiset taidot/osaaminen:
ICT-ympäristöpäällikkö
ICT-liiketoiminta-analyysijohtaja
ICT-projektipäällikkö
päällikkö, puhelinpalvelukeskus
ICT-konsultti
ohjelmistopäällikkö
ICT-tutkimuspäällikkö
esimies, puhelinpalvelukeskus

Vaihtoehtoiset taidot/osaaminen:
ICT-liiketoiminta-analyytikko
ohjelmistoanalyytikko
radioteknikko
palvelujohtaja

Tila
julkaistu

Kuva 2. Esimerkki jokaiseen ESCO-taitoon liitetyistä tiedoista.

1.3 Tutkinnot-osio
Tutkintoja koskevassa osiossa pyritään keräämään olemassa olevia tietoja tutkinnoista12. Osion lopul-
lisena tavoitteena on tarjota kattava luettelo Euroopan työmarkkinoiden kannalta merkityksellisistä 
tutkinnoista.

Tutkintoja koskeva sisältö

ESCO-luokituksessa tutkinnot ovat peräisin kahdentyyppisistä lähteistä:
• Jäsenvaltioiden kansalliset tutkintoja koskevat tietokannat. Nämä tutkinnot sisältyvät kansallisiin 

tutkintojen viitekehyksiin, joihin viitataan eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF). 
Komissio on vuodesta 2014 alkaen tukenut taloudellisesti jäsenvaltioita ja muita kumppanimaita 
(EFTA- ja ETA-maat sekä ehdokasmaat), jotta ne voivat kehittää kansallisia tietokantojaan ja liittää 

12 Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen määritelmän mukaisesti tutkinnolla tarkoitetaan arviointi- ja validointi-
prosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa tiettyjen vaatimusten mukaisten oppimistulosten saavuttami-
sen (2016): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620- 2017-INIT/fi/pdf
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nämä opiskelumahdollisuudet ja tutkinnot Euroopassa Ploteus-portaaliin13 (Learning Opportunities 
and Qualifications in Europe portal) ja ESCOon.

• Muut tutkinnot, jotka valinnasta vastaavat elimet toimittavat suoraan ESCOon14. Nämä eivät sisälly 
kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin, mutta ne ovat merkityksellisiä myös Euroopan työmarkki-
noiden kannalta. Niihin kuuluvat yksityiset, alakohtaiset ja kansainväliset tutkinnot15. Komissio 
kokeilee tätä lähestymistapaa parhaillaan, ja se aikoo keskustella tuloksista ja seuraavista vaiheista 
jäsenvaltioiden kanssa.

Ammatti- ja taitopilareista poiketen tutkintoja koskevassa osiossa käytetään yksinomaan ulkoisia lähtei-
tä komission luomien tietojen sijaan.

Periaatteet

Komissio noudattaa seuraavia periaatteita kerätessään tietoja yksittäisistä tutkinnoista:
• Toissijaisuusperiaate: Jäsenvaltioiden toimivaltaa ja niiden erilaisia koulutusjärjestelmiin liittyviä 

perinteitä ja sovellettavissa tapauksissa valinnasta vastaavien elinten riippumattomuutta noudate-
taan täysin.

• Oppimistuloslähtöinen toimintamalli: ESCO noudattaa oppimistuloslähtöistä toimintamallia, jolla 
ilmaistaan, mitä henkilö tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päättyessä.

• Viestinnän tehostaminen: Tiedot tutkinnoista voidaan yhdistää taitoihin. Näin voidaan tukea työlli-
syyden ja opetus- ja koulutusalan välisen yhteistyön tiivistämistä.

• Läpinäkyvyys: Tutkintotietojen on oltava täysin läpinäkyviä. Tämä koskee tietoja, joita markkinatoi-
mijat tarvitsevat tietyn tutkinnon laadun ja luotettavuuden arviointiin.

• Ajantasaisuus: Tutkintotietojen on oltava ajan tasalla, jotta ne kuvaisivat nykyistä tilannetta Euroo-
passa.

• Syrjimättömyys: Toimitettavat (myös laadunvarmistusta koskevat) tiedot ovat läpinäkyviä, eikä 
komissio ota kantaa tutkintojen laatuun.

• ESCOn ja EQF:n välinen täydentävyys: ESCO:n tutkintokokonaisuutta kehitetään täysin EQF:n 
mukaan ja sitä täydentäen.

Tutkintotiedot ESCOssa

Tutkinto-osio lisää työnantajien, julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, oppijoiden, työntekijöi-
den, työnhakijoiden, koulutuksen tarjoajien ja muiden toimijoiden ymmärrystä yksittäisistä tutkinnois-
ta. Näiden tietojen olisi oltava mahdollisimman kattavia ja läpinäkyviä, jotta kyseisten tahojen tarpeet 
voidaan täyttää. ESCOssa olevien tutkintotietojen osalta noudatetaan tutkintoja koskevien tietojen säh-
köistä julkaisemista varten tarkoitettua mallia, joka on annettu eurooppalaista tutkintojen viitekehystä 
koskevan suosituksen liitteessä VI.

Tästä syystä ainoastaan sellaiset tutkintotiedot, jotka sisältävät seuraavat keskeiset tiedot, näytetään 
ESCOssa16 taulukon 1 mukaan.

13 https://ec.europa.eu/ploteus/fi
14 “Taho, joka vastaa tutkintojen myöntämisestä (todistukset, tutkintotodistukset tai nimikkeet) ja oppimistulosten (tiedot, taidot ja/tai 

osaaminen) virallisesta tunnustamisesta arviointi- ja validointimenettelyn perusteella” (Cedefop, 2008)
15 Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän määritelmän (2017) mukaan kansainvälisellä tutkin-

nolla tarkoitetaan laillisesti perustetun kansainvälisen elimen (yhdistyksen, järjestön, toimialan tai yrityksen) tai kansainvälisen elimen 
puolesta toimivan kansallisen elimen myöntämää tutkintotodistusta, jota käytetään useammassa kuin yhdessä maassa ja joka kattaa 
oppimistulokset, joita arvioidaan viitaten kansainvälisen elimen luomiin vaatimuksiin.

16 Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen (2016) liitteen VI perusteella
17 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
18 http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview

Taulukko 1. Tutkintoja koskevat tiedot: keskeiset tiedot.
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nämä opiskelumahdollisuudet ja tutkinnot Euroopassa Ploteus-portaaliin13 (Learning Opportunities 
and Qualifications in Europe portal) ja ESCOon.

• Muut tutkinnot, jotka valinnasta vastaavat elimet toimittavat suoraan ESCOon14. Nämä eivät sisälly 
kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin, mutta ne ovat merkityksellisiä myös Euroopan työmarkki-
noiden kannalta. Niihin kuuluvat yksityiset, alakohtaiset ja kansainväliset tutkinnot15. Komissio 
kokeilee tätä lähestymistapaa parhaillaan, ja se aikoo keskustella tuloksista ja seuraavista vaiheista 
jäsenvaltioiden kanssa.

Ammatti- ja taitopilareista poiketen tutkintoja koskevassa osiossa käytetään yksinomaan ulkoisia lähtei-
tä komission luomien tietojen sijaan.

Periaatteet

Komissio noudattaa seuraavia periaatteita kerätessään tietoja yksittäisistä tutkinnoista:
• Toissijaisuusperiaate: Jäsenvaltioiden toimivaltaa ja niiden erilaisia koulutusjärjestelmiin liittyviä 

perinteitä ja sovellettavissa tapauksissa valinnasta vastaavien elinten riippumattomuutta noudate-
taan täysin.

• Oppimistuloslähtöinen toimintamalli: ESCO noudattaa oppimistuloslähtöistä toimintamallia, jolla 
ilmaistaan, mitä henkilö tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päättyessä.

• Viestinnän tehostaminen: Tiedot tutkinnoista voidaan yhdistää taitoihin. Näin voidaan tukea työlli-
syyden ja opetus- ja koulutusalan välisen yhteistyön tiivistämistä.

• Läpinäkyvyys: Tutkintotietojen on oltava täysin läpinäkyviä. Tämä koskee tietoja, joita markkinatoi-
mijat tarvitsevat tietyn tutkinnon laadun ja luotettavuuden arviointiin.

• Ajantasaisuus: Tutkintotietojen on oltava ajan tasalla, jotta ne kuvaisivat nykyistä tilannetta Euroo-
passa.

• Syrjimättömyys: Toimitettavat (myös laadunvarmistusta koskevat) tiedot ovat läpinäkyviä, eikä 
komissio ota kantaa tutkintojen laatuun.

• ESCOn ja EQF:n välinen täydentävyys: ESCO:n tutkintokokonaisuutta kehitetään täysin EQF:n 
mukaan ja sitä täydentäen.

Tutkintotiedot ESCOssa

Tutkinto-osio lisää työnantajien, julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, oppijoiden, työntekijöi-
den, työnhakijoiden, koulutuksen tarjoajien ja muiden toimijoiden ymmärrystä yksittäisistä tutkinnois-
ta. Näiden tietojen olisi oltava mahdollisimman kattavia ja läpinäkyviä, jotta kyseisten tahojen tarpeet 
voidaan täyttää. ESCOssa olevien tutkintotietojen osalta noudatetaan tutkintoja koskevien tietojen säh-
köistä julkaisemista varten tarkoitettua mallia, joka on annettu eurooppalaista tutkintojen viitekehystä 
koskevan suosituksen liitteessä VI.

Tästä syystä ainoastaan sellaiset tutkintotiedot, jotka sisältävät seuraavat keskeiset tiedot, näytetään
ESCOssa16 taulukon 1 mukaan.

13 https://ec.europa.eu/ploteus/fi
14 “Taho, joka vastaa tutkintojen myöntämisestä (todistukset, tutkintotodistukset tai nimikkeet) ja oppimistulosten (tiedot, taidot ja/tai 

osaaminen) virallisesta tunnustamisesta arviointi- ja validointimenettelyn perusteella” (Cedefop, 2008)
15 Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän määritelmän (2017) mukaan kansainvälisellä tutkin-

nolla tarkoitetaan laillisesti perustetun kansainvälisen elimen (yhdistyksen, järjestön, toimialan tai yrityksen) tai kansainvälisen elimen 
puolesta toimivan kansallisen elimen myöntämää tutkintotodistusta, jota käytetään useammassa kuin yhdessä maassa ja joka kattaa 
oppimistulokset, joita arvioidaan viitaten kansainvälisen elimen luomiin vaatimuksiin.

16 Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen (2016) liitteen VI perusteella
17 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
18 http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview

Taulukko 1. Tutkintoja koskevat tiedot: keskeiset tiedot.

Tutkintoja koskevat tiedot: keskeiset tiedot

Nimi Tutkinnon tarkka nimi (ilman käännöstä)

Ala
Vuoden 2013 kansainvälisen koulutusluokituksen (International Standard 
Classification of Education, ISCED)17 perusteella.

Maa/alue Euroopan tilastollisen alueluokituksen (NUTS)18 perusteella.

Eurooppalaisen tutkintojen  
viitekehyksen mukainen taso

Tämä koskee ainoastaan tutkintoja, joille on jo osoitettu EQF:n viitekehyksen 
mukainen taso prosessissa, jossa kansalliset tutkintojen viitekehykset liitetään 
EQF:ään.

Myöntävä elin tai  
toimivaltainen viranomainen Myöntävän elimen nimi, sijainti sekä hyperlinkki elimen verkkosivustolle.

Kuvaus oppimistuloksina  
saavutetusta tutkinnosta

Kuvaus siitä, mitä oppijan odotetaan tietävän, ymmärtävän ja osaavan tehdä. 
Kuvaus koostuu kahdesta vapaasta tekstikentästä, joissa ei edellytetä vakio-
termistön käyttöä. Jäsenvaltioiden ei myöskään tarvitse kääntää kuvausta 
muille EU:n kielille.

Muut kentät:

• opintopisteet / teoreettinen työmäärä, joka tarvitaan oppimistulosten saavuttamiseksi
• sisäiset laadunvalvontamenettelyt
• ulkoinen laadunvalvonta-/sääntelyelin
• lisätiedot tutkinnosta
• tietolähde
• linkki asiaankuuluviin liitteisiin
• tutkintoon liittyvä URL-osoite
• ohjelmointikieli (koodi)
• kirjausta koskevat vaatimukset
• voimassaolon päättymispäivä (tarvittaessa)
• tavat, joilla tutkinnon voi hankkia
• suhde ammatteihin tai ammattialoihin.

Muiden kenttien tiedot valinnaisia. Tiedot on annettava, jos niitä on saatavilla, sillä täydentävillä tiedoil-
la lisätään tutkinnon läpinäkyvyyttä käyttäjille.

Erityisesti laadunvarmistusta koskevat tiedot lisäävät osaltaan merkittävästi läpinäkyvyyttä, mikä lisää 
luottamusta julkaistuihin tutkintoihin.

Tutkinnot ovat näkyvillä ESCOssa ainoastaan, jos ne täyttävät nämä keskeiset tietoja koskevat vaa-
timukset.

Tutkintoja koskeva metatietoskeema

Tiedot ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa vain, jos kaikki jäsenvaltiot ja muut toimijat ovat yhtä 
mieltä kaikkien tutkintojen ominaisuuksista, kuten esimerkiksi nimestä, myöntävästä elimestä, EQF:n 
mukaisesta tasosta, oppimistulosten kuvauksesta. Yhteinen kokonaisnäkemys eli yhteinen käsitteistö 
jäsennellään sovitun metatietoskeeman mukaan.

Skeema on looginen malli, jolla osoitetaan metatietoelementtien väliset suhteet yleensä määrittämällä 
säännöt metatietojen käyttöä ja hallintaa varten. Skeemasta tietojärjestelmät, hakukoneet ja verkko-
portaalit (kuten Ploteus-portaali tai ESCOn palvelualusta) saavat tietoa siitä, miten tietoja haetaan ja 
millaisia tietoja tutkinnoista voidaan hakea. Tutkintoskeeman avulla tiedot on helpompaa integroida 
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ESCOn kaltaisiin luokituksiin ja yhdistää ja integroida tutkinnot muihin internetissä julkaisuihin jäsen-
neltyihin metatietoihin. Skeeman nykyinen versio (Qualifications Metadata Schema v1.0) on saatavilla 
ESCOn palvelualustalla.

Jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät, jotka haluavat julkaista tutkintojaan koskevia tietoja ESCOssa, on 
jäsenneltävä tietonsa tutkintoja koskevan metatietoskeeman (Qualifications Metadata Schema, QMS) 
avulla ja tallennettava ne tutkintoja koskevaan tietorekisteriin (Qualifications Dataset Register, QDR). 
QDR on keskusalusta, joka hallinnoi tutkintoja koskevien tietojen vaihtoa eri sidosryhmien ja eurooppa-
laisten portaalien (erityisesti Ploteus-portaali ja ESCO) välillä.

Komissio on Erasmus+-ohjelman yhteydessä myöntänyt rahoitusta sellaisten EU:n jäsenvaltioiden ja 
kumppanimaiden (EFTA- ja ETA-maat sekä ehdokasmaat) tukemiseksi, jotka haluavat luoda kansallisen 
tutkintoja koskevan tietokannan tai parantaa sitä QMS-skeeman perusteella ja yhdistää sen eurooppa-
laisiin portaaleihin (ESCO ja Ploteus-portaali). Tätä tarkoitusta varten on julkaistu vuosittain ehdotus-
pyyntöjä vuodesta 2014 lähtien.

Tutkintojen yhdistäminen muihin osioihin

Yhdistäminen ammatteihin

ESCOssa olevien tutkintojen ja ammattien väliset suorat suhteet näytetään ainoastaan, jos ne ovat jo 
olemassa kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, haluavatko ne kehittää kyseisiä tietoja. 
Suhteella voidaan esimerkiksi osoittaa, edellytetäänkö tutkintoa tietyssä ammatissa toimimiseen tie-
tyssä jäsenvaltiossa.

Muutoin ammatit ja tutkinnot ovat epäsuorassa suhteessa toisiinsa (taitojen kautta), kuten kaaviossa 
5 esitetään.

Tutkinnot

Tutkinto 1

Tutkinto 2

Nimi
ISCED-F 2013 -luokitus
Maa
NQF-EQF
Myöntävä elin

Oppimistulokset

Taidot/osaaminen

Taito 1

Taito 2

Taito 3

Taito 4

Taito 5

Taito 6

Taito 7

Ammatit

Ammatti 1

Ammatti 2

Ammatti 3

Kaavio 5. Tutkintojen yhdistäminen ammatteja ja taitoja koskeviin osioihin

18

ESCO-käsikirja | Luku I – Mikä on ESCO?



Yhdistäminen taitoihin

Tutkintoja koskevia tietoja antavat organisaatiot voivat liittää oppimistulosten kuvauksiin ESCOn taito-
ja koskevia termejä: niihin voi lisätä taitoihin sisältyviä tietoja, taitoja ja osaamista koskevia käsitteitä, 
jotka vastaavat tutkinnon oppimistulosten kuvausta.

Tällaiset lisätiedot auttavat ihmisiä ymmärtämään tutkinnon kontekstin. Esimerkiksi opetus-ja koulu-
tusalan asiantuntijat ehkä tutustuvat mieluummin myöntävän elimen laatimaan oppimistulosten kuva-
ukseen saadakseen käsityksen sisällöstä, mutta toisessa jäsenvaltiossa toimiville työnantajille voi olla 
helpompaa tarkastella ESCOssa olevia taitoja (jotka ovat saatavilla 27 kielellä). Yhdistämällä tutkintoi-
hin liittyvien oppimistulosten kuvaukset taitoja ja osaamista koskeviin käsitteisiin voidaan ymmärtää 
paremmin tutkintojen laajuus sekä niiden merkityksellisyys työmarkkinoiden kannalta.

Kuvassa 3 esitetyssä esimerkissä taito ”aluksen vesi- ja säätiiviyden ylläpitäminen” vastaa ESCOn taitoa 
”vesitiiviyden varmistaminen”.

Kuva 3. Esimerkki merkintöjen lisäämisestä tutkintoon ”merenkulkuopintojen ja merikalastuksen tutkinto”, Yhdistynyt 
kuningaskunta / Skotlanti, Skotlannin tutkintoviranomainen. Lähde: Skotlannin tutkintoviranomaisen kanssa suoritettu 
pilottihanke, helmikuu 2017.

Opintojakson nimi: Aluksen rakenne ja vakaus

Oppimistulokset:
• Eri alustyyppien tärkeimpien rakenteellisten  

ominaisuuksien tuntemus.

• Aluksen vakauden ja kelluvuuden ymmärtäminen.
LO Skotlannin viranomaisen 
määritelmän mukaan

ESCOn asiaankuuluvaan käsit-
teeseen liittyvät tiedot

Alusten vakauden arviointi – alusten kahden  
vakaustyypin (poikittainen ja pitkittäinen) arviointi.
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2 ESCO suhteessa muihin 
luokitusjärjestelmiin ja -kehyksiin

Komissio julkaisee ESCO v1 -luokituksen avoimena linkitettynä datana19, jotta se voidaan liittää 
useisiin ulkoisiin tietolähteisiin, kuten luokitusjärjestelmiin, kontrolloituihin sanastoihin ja kehyksiin, 
tietokantoihin, syntaktisiin standardeihin tai työkaluihin, joilla ESCOa käytetään palvelujen tarjoamiseksi.

Kiinnostuneet tahot voivat liittää luokituksensa ESCOon. Tämä toteutetaan yleensä laatimalla 
vastaavuustaulukot, joissa määritetään jokaisen tiettyyn luokitukseen kuuluvan käsitteen suhde ESCOssa 
olevaan käsitteeseen. Tämän tuloksena kukin ESCO v1 -luokitusta tai sitä vastaavaa luokitusta käyttävä 
taho voi vaihtaa tietoja järjestelmien välillä ja yli kielirajojen.

Kaavio 6. ESCOn yhteentoimivuuskartta

Muutama ESCO 1v --luokitukseen liitetty luokitusjärjestelmä ja -kehys kuvataan ohessa tarkemmin.

2.1 ISCO-08-luokitus

Kansainvälisen työjärjestön kehittämä ISCO-08-luokitus on järjestelmä, jossa luokitellaan ja kootaan 
tilastollisista laskennoista ja tutkimuksista sekä hallintorekistereistä saatuja ammatteja koskevia tietoja. 
Se on nelitasoinen, hierarkkinen luokitus, jossa ammatit voidaan luokitella 436 ammattiryhmään.

19 Katso luku I.3: ESCO julkaiseminen avoimena linkitettynä datana.

ESCO

Ammatit

Tutkinnot
Tiedot,  
taidot 

osaaminen

EQF CEFR

ISCO-08

ISCED-F-2013Säänneltyjen 
ammattien 
tietokanta

DigcompKansalliset  
ammatti- 

luokitukset

Kansalliset  
taitoluokitukset
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Koska jokainen ESCO-ammatti on kiinnitetty/ryhmitelty johonkin ISCO-08-luokituksen ammattiryhmään, 
luokitukset ovat yhteentoimivia. Tämän ansiosta ESCOssa voidaan hyödyntää sitä, että ISCO-
luokitus on kansainvälisesti hyväksytty. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että useimpien kansallisten 
ammattiluokitusten ja ISCO-08-luokituksen väliset vastaavuudet on tällä hetkellä määritetty. Näin 
ollen niiden ja ESCOn vastaavuudet on helpompi määrittää20. Koska ISCO-08-luokitusta käytetään tällä 
hetkellä tilastotietojen kansainvälisen vertailukelpoisuuden parantamiseen, ESCO on myös kiinnostava 
väline työmarkkinoiden tilastollisen raportoinnin tukemiseen.

2.2 Kansalliset luokitukset

Eräät EU:n jäsenvaltiot ovat kehittäneet ja käyttävät tällä hetkellä ammattiluokituksia 
työmarkkinapalvelujen tuottamisessa kansallisille työmarkkinoille. Komission yksiköt käyttivät useita 
tällaisia luokituksia viitteenä kehittäessään ESCOa.

EURESia koskevassa asetuksessa (EU) 2016/589 säädetään muun muassa sellaista jäsenvaltioiden ja 
komission välistä yhteistyötä koskevista periaatteista ja säännöistä, joka koskee yhteentoimivuutta 
ja automatisoitua avointen työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluettelojen yhteensaattamista 
yhtenäisellä järjestelmällä. Tarkoituksena on mahdollistaa tehokkaat haut sekä annettujen tietojen 
yhteensaattaminen käyttämällä tietojen vaihtamisessa yhteisiä standardeja ja tietomuotoja.

Asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on
• tehtävä yhteentoimivuuteen liittyvää yhteistyötä
• tuettava eurooppalaisen luokituksen (ESCO) sisältöön ja päivittämiseen liittyvää teknistä työtä
• laadittava luettelo kansallisista, alueellisista tai alakohtaisista ammattien, taitojen ja osaamisen 

luokituksista
• otettava eurooppalainen luokitus (ESCO) käyttöön tai määritettävä kansallisten 

ammattiluokitustensa ja ESCOn väliset vastaavuudet kolmen vuoden kuluessa
• määritettävä mahdollisten taitoja ja osaamista koskevien luokitustensa ja eurooppalaisen 

luokituksen (ESCO) taitojen ja osaamisen väliset vastaavuudet. Jos jäsenvaltiolla ei ole tällaisia 
luokituksia, jäsenvaltiot saavat pääsyn taitoluokitukseen omalla kielellään määrittämällä 
kansallisten ammattiluokitustensa ja ESCOn väliset vastaavuudet.

Komissio
• ilmoittaa jäsenvaltioille eurooppalaisesta luokituksesta (ESCO)
• ottaa eurooppalaisen luokituksen (ESCO) käyttöön ja pitää se ajan tasalla 

täytäntöönpanosäädösten avulla
• integroi luettelot ja päivitykset portaalin ja verkoston toimintaan.

On huomioitava, että tässä yhteydessä teknistä tai rahoituksellista tukea voidaan antaa ainoastaan 
vastaavuusmäärityksiä varten eli vastaavuustaulukoiden luomista, päivittämistä ja julkaisemista varten 
tai kansallisen luokituksen korvaamiseksi eurooppalaisella luokituksella. Tukea ei myönnetä avoimia 
työpaikkoja koskevien ilmoitusten ja työnhakijoiden profiilien vaihtoon EURES-verkostossa käytettävien 
tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen tai mukauttamiseen EURES-asetuksen 17 artiklan mukaisesti 
käyttöön otetun yhteisen järjestelmän teknisten standardien ja mallien mukaisesti.

20 Katso luku III.3: Luokitusten ja ESCOn välisten vastaavuuksien määrittäminen
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2.3 Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF)

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), joka otettiin käyttöön alun perin vuonna 2008 ja 
korvattiin eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi 22 päivänä 
toukokuuta 2017 annetulla neuvoston suosituksella21, on yleinen viitekehys, jonka avulla oppijat, 
tutkinnon suorittaneet, koulutuksen tarjoajat ja työnantajat voivat ymmärtää ja vertailla helpommin 
tutkintoja, jotka on myönnetty Euroopan eri maissa ja saatu eri tutkintojärjestelmissä.

EQF:n päätavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja helpottaa ihmisten liikkumista maasta toiseen. 
EQF koostuu kahdeksasta yhteisestä eurooppalaisesta tutkintotasosta22, jotka on kuvattu niiden 
oppimistulosten mukaan, jotka oppijan on saavutettava oppimisprosessin tuloksena. Kukin taso on 
laadittu tietojen, taitojen, vastuun ja itsenäisyyden perusteella, ja niiden pitäisi olla saavutettavissa 
monien erilaisten koulutus- ja urapolkujen tuloksena. EQF:ssä vertaillaan oppimistuloksia ja se 
helpottaa tutkintojen vertailua ja tietojen siirtoa maiden, järjestelmien ja laitosten välillä. Näin ollen 
EQF on merkityksellinen monille erilaisille käyttäjille Euroopan tasolla sekä kansallisella tasolla.

Kansallisista tietokannoista saadaan tietoa niiden sisältämien tutkintojen EQF-tasosta, ja niiden tiedot 
toimitetaan ESCOn tutkintoja koskevaan osioon. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

2.4 ISCED-F 2013 -luokitus

Kansainvälinen koulutusluokitus (International Standard Classification of Education, ISCED) on 
kansainvälisesti vertailukelpoisten koulutusta koskevien tilastotietojen keräämistä, kokoamista ja 
analysointia varten tarkoitettu viitekehys. Se kuuluu Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten ja 
sosiaalisten luokitusten kansainväliseen ryhmään. Koulutusaloja koskeva ISCED-luokitus (ISCED Fields 
of Education and Training, ISCED-F) on laadittu pääasiassa keskiasteen, keskiasteen jälkeisen ja korkea-
asteen muodollisen koulutuksen opetus- ja koulutusalojen kuvailemista ja luokittelua varten.

ESCOn tutkinnot-osiossa julkaistujen tutkintojen ja ISCED F-2013 -luokituksen väliset vastaavuudet 
on määritettävä. Vain näin voidaan taata tutkintojen parempi vertailtavuus ja läpinäkyvyys eri 
jäsenvaltioissa ja organisaatioissa.

2.5 Digitaalisten taitojen viitekehys (DigComp)23

Digitaalisten taitojen viitekehys (DigComp 2.0) sisältää Euroopan tason digitaalisia taitoja koskevan 
sanaston. Sen on kehittänyt tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitos (IPTS)24, joka kuuluu komission 
Yhteiseen tutkimuskeskukseen (JRC)25. DigComp 2.0:ssä 21 osaamisen osa-aluetta on jäsennelty 
kuuteen osaamisalaan.

Komissio yhdisti DigCompin sisältämät osaamisen osa-alueet ESCOn digitaalisten laaja-alaisten taitojen 
luetteloon.

21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=FI
22 https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
23 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital- competence-framework-

citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
24 https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/seville
25 https://ec.europa.eu/jrc/en
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3 ESCOn julkaiseminen avoimena  
linkitettynä datana

3.1 Semanttinen web

Digitalisaatio on muutaman viime vuoden aikana muuttanut tapaa, jolla tietoja vaihdetaan 
työmarkkinoilla: tiedonvaihto tapahtuu nykyään pääosin sähköisesti. Tämän lisäksi tietojenkäsittelyteho 
on parantunut niin paljon, että tietotekniikalla voidaan käsitellä suuria määriä tietoja, jotka ovat 
työnantajien saatavilla sosiaalisen median lisääntyneen käytön myötä. Tämä muuttaa perinteistä ja 
yleistä rekrytointimallia, jossa työnantajat selittävät vaatimuksensa ja odottavat, että oikea hakija hakee 
työpaikkaa. Työnantajat voivat nyt enenevässä määrin etsiä hakijoita itse, ja aktiivisesta hankinnasta 
on tullut tärkeä rekrytointistrategia. Rekrytoijilla on tämän vuoksi oltava tiedot mahdollisten hakijoiden 
taidoista, ja niiden on käytettävä näitä tietoja työntekijöiden etsinnässä.

Työmarkkinoiden eri toimijoiden on kuvaillessaan, mitä ne tarjoavat tai hakevat, usein käytettävä 
vaikeasti määriteltäviä ominaisuuksia (esimerkiksi joukkuehenki, sosiaaliset taidot, johtajuustaidot). 
Semanttisilla teknologioilla voidaan mahdollistaa näiden termien luettavuus useissa eri tietoteknisissä 
järjestelmissä.

Semanttisen yhteentoimivuuden26 ansiosta tietotekniset järjestelmät voivat käyttää ja yhdistää eri 
lähteistä ja tietokannoista peräisin olevia tietoja. Semanttisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi 
molempien osapuolten on käytettävä tiedonvaihdossa yhteistä kieltä. Näin olemassa olevia tietoja 
voidaan käyttää uudelleen uusiin ja moninaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi näin voidaan saada uutta 
tietoa useiden eri tietolähteiden integroinnista. Virtuaalista tilaa, johon tiedot linkitetään ja jossa niitä 
käytetään uudelleen, kutsutaan semanttiseksi webiksi.

Semanttisessa webissä uudelleenkäyttöä varten avoin data voidaan yhdistää yli sovellus-, organisaatio- 
ja yhteisörajojen. Tämä mahdollistaa tietojen julkaisemisen hallintoelimille ja viranomaisille.

3.2 Euroopan poliittinen kehys

Yksi puheenjohtaja Junckerin27 esittämistä kymmenestä komission periaatteesta koskee digitaalisten 
sisämarkkinoiden esteiden poistamista Euroopassa. Julkinen sektori, jolla on yli neljännes työpaikkojen 
kokonaismäärästä ja joka muodostaa julkisten hankintojen kautta noin viidenneksen EU:n BKT:stä, on 
kyseisillä markkinoilla keskeisessä asemassa sääntelijänä, palveluntarjoajana ja työnantajana.

Tiedonannossa ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle”28 todetaan, että yhteentoimivuus 
on edellytys tehokkaille yhteyksille ”rajojen yli, yhteisöjen välillä sekä julkisten palvelujen ja 

26 Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan organisaatioiden kykyä käsitellä ulkoisista lähteistä saatavia tietoja merkityksellisellä 
tavalla (Euroopan yhteentoimivuusstrategia)

27 Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma, poliittiset suuntaviivat 
seuraavalle Euroopan komissiolle, avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa, Strasbourg, 15. heinäkuuta 2014.

28 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192- final
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viranomaisten välillä”, ja edellytetään nykyisen Euroopan yhteentoimivuusstrategian tarkistamista ja 
laajentamista

Tarkistus ja laajennus toteutettiin Euroopan komission 23. maaliskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
(COM(2017)134) ottamalla käyttöön uudet eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet29, joissa 
annetaan muun muassa ohjeistusta yhteentoimivien digitaalisten julkisten palvelujen perustamisesta. 
Periaatteissa annetaan tarkat ohjeet yhteentoimivien digitaalisten julkisten palvelujen perustamiseksi.

Niissä annetaan julkishallinnoille 47 konkreettista suositusta yhteentoimivuustoimiensa hallinnon pa-
rantamiseksi, organisaatioiden välisten suhteiden luomiseksi, digitaalisia päästä päähän -palveluja tuke-
vien prosessien yhdenmukaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että nykyinen ja uusi lainsäädäntö eivät 
vaaranna yhteentoimivuuteen liittyviä pyrkimyksiä.

Kun yhteentoimivuusperiaatteet pannaan täytäntöön menestyksekkäästi, parannetaan eurooppalais-
ten julkisten palvelujen laatua ja luodaan ympäristö, jossa julkishallinnot voivat tehdä yhteistyötä te-
hokkaasti.

Tämän lisäksi komission avoimen datan alalla tekemässä työssä keskitytään arvon luomiseen tietyn-
tyyppisten tietojen – julkisen sektorin hallussa olevien tietojen, joista käytetään myös nimitystä valtion-
hallinnon data – uudelleenkäytön avulla. Näitä tietoja ovat kaikki julkisten elinten tuottamat, keräämät 
tai ostamat tiedot. Tiedot voivat olla esimerkiksi maantieteellisiä tietoja, tilastoja, säätietoja, julkisesti 
rahoitetuista tutkimushankkeista peräisin olevia tietoja sekä kirjastoista saatavia digitoituja kirjoja.

Komissio tukee avointa dataa neljästä syystä:
1. julkisiin tietoihin liittyy merkittäviä uudelleenkäyttömahdollisuuksia uusissa tuotteissa ja palveluis-

sa
2. yhteiskunnallisten haasteiden helpottaminen – jos enemmän tietoja olisi avoimesti saatavilla, tämä 

auttaisi uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämisessä
3. tehokkuuden lisääminen jakamalla tietoja julkishallintojen sisäisesti sekä niiden välillä
4. kansalaisten osallistumisen lisääminen poliittiseen ja sosiaaliseen elämään sekä hallinnon läpinäky-

vyyden parantaminen.

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetussa direktiivissä30 säädetään julkis-
ta dataa koskevasta EU-tason yleisestä lainsäädäntökehyksestä. Kehyksen parantamiseksi (entisestään) 
direktiiviä tarkistettiin kesäkuussa 201331 säätämällä, että julkiset tiedot ovat pääsääntöisesti saatavilla 
veloituksetta tai hyvin pientä maksua vastaan, ja sisällyttämällä direktiivin soveltamisalaan myös muut 
laitokset (museot, arkistot ja kirjastot). Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytössä 
sekä kaupallisiin että muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on noudatettava täysin yksityisyyttä koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä sekä kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia.

Komissio on sallinut omien asiakirjojensa uudelleenkäytön kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin maksutta komission hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetulla päätöksellä 
2006/291/EY32.

29 https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
30 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32013L0037
31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32013L0037
32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006D0291
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3.3 Avoin linkitetty data

Avoin linkitetty data on semanttisessa webissä käytetty menetelmä, jolla avoin data kirjaimellisesti linkitetään. Tämä 
tarkoittaa, että tiedot on ensin avattava, jotta muut voivat käyttää niitä, ja tämän jälkeen tiedot voidaan yhdistää 
verkossa muihin tietoihin. Menetelmä edellyttää sitä, että henkilöt ja yritykset julkaisevat tietoja käyttämällä mallia, 
jolla varmistetaan,
• että semantiikkaan (tai merkitykseen) ei liity epäselvyyksiä käyttämällä erityisontologioita ja -sanastoja
• yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa versiojärjestelmien avulla
• tiedot on voitava yksilöidä eri puolilla maailmaa.

Avoin linkitetty data on menetelmä sellaisten tietojen julkaisemiseksi, joiden avulla käyttäjät voivat
• liittää tietoja helposti olemassa oleviin tietoteknisiin järjestelmiin
• linkittää muihin tietoihin
• varmistaa (sisällön) datan hyvän hallinnan ja laadun ennen julkaisemista
• varmistaa, että tietojen jatkuvat päivitykset eivät johda korkeisiin hallinnollisiin kustannuksiin.

3.4 ESCO avoimena linkitettynä datana

ESCO on julkaistu avoimena linkitettynä datana, mikä tarkoittaa, että kehittäjät voivat käyttää sitä rakennuspalikkana 
sovelluksissa, joilla tarjotaan kansalaisille palveluja, kuten työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista, 
uraohjausta ja itsearviointityökaluja.

ESCO-luokitus on saatavilla eri muodoissa (SKOS-RDF, CSV), jotta käyttäjät voivat yhdistää sen sovelluksiinsa ja 
palveluihinsa. Lisäksi ESCO-luokitus tarjoaa käyttöön paikallisen sovellusrajapinnan (Local API) ja verkkopalvelujen 
sovellusrajapinnan (Web Services API) sovellusten ja verkkopalvelujen reaaliaikaisten hakujen mahdollistamiseksi33.

ESCO on kehitetty ja julkaistu avointa linkitettyä dataa koskevan menettelyn mukaisesti käyttämällä tietomuotoa, joka 
noudattaa seuraavia periaatteita:

Selkeä määrittely

Kaikki ESCO-luokituksen ammatit, tiedot, taidot ja osaaminen määritellään selkeästi kuvauksessa. Kaikki mahdolliset 
monitulkintaisuudet ratkaistaan selityksissä, joiden avulla käsite voidaan erottaa muista luokituksen käsitteistä (”tämä 
ei kuulu ryhmään”, ”tämä kuuluu ryhmään”). Ammatteja koskeva osio on myös jäsennelty yksinkertaiseen hierarkiaan 
perustuvan puumallin mukaan: tämä tarkoittaa, että jokaiseen käsitteeseen voi liittyä ainoastaan yksi laajempi käsite. 
Näin voidaan parantaa johdonmukaisuutta ja välttää semanttista monitulkintaisuutta.

Käsitteiden tunnisteiden ainutlaatuisuus

Jokainen ESCO-ammatti, tieto, taito ja osaaminen on yksilöity merkkijonolla, jossa noudatetaan tiettyä syntaksia eli 
URI-osoitetta (Unique Resource Identifier). URI-osoite on merkittävä osa semanttista webiä. Kukin URI-osoite
• on yksilöllinen koko verkossa (yleinen)
• mahdollistaa tietojen yhdistämisen siihen eri lähteistä.
• on säilyvä (katso lisätietoja jäljempänä olevasta kohdasta ”Yhdenmukaisuus aiempien versioiden kanssa”).

33 Katso luku III.2: ESCOn toteuttaminen eri järjestelmissä
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Jos URI-osoite lisätään selaimeen, se ohjaa verkko-osoitteen linkin (URL-osoite) tapaan käyttäjän re-
surssin sijaintipaikkaan. Osoitteiden erona on kuitenkin se, että URI-osoite on myös konelukuinen.

Esimerkiksi URI-osoitteella http://data.europa.eu/esco/occupation/528f90ed-e250-48bd- aacc-ffb7b-
1de5654 yksilöidään ammattiprofiili ”myyjä, tekstiilit”.

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

W3C-käytännön34 mukaan tietoja avoimena linkitettynä datana julkaisevien organisaatioiden on sitou-
duttava URI-osoitteidensa pysyvyyden takaamiseen. Komissio noudattaa tätä käytäntöä (ESCOn URI-
osoitteet eivät muutu). Koska data on avointa ja käytettävissä uudelleen, kolmannet osapuolet käyt-
tävät sitä sovelluksissaan ja palveluissaan. Resurssien (URI-osoitteet) on oltava suhteellisen varmasti 
jatkuvasti saatavilla samaan tapaan kuin kirjat pysyvät julkisen kirjaston hyllyllä tai lääketieteelliset ja 
oikeudelliset asiakirjat säilyvät rekistereissä. Tämä auttaa tiedonkäyttäjiä yhdistämään tietoja toistensa 
tietoihin.

Tämä ei tarkoita, ettei ESCOn luokitusta voida itsessään muuttaa. Kun ammatti- tai taitokäsite van-
hentuu tai muuttuu, historiahuomautuksessa selitetään, että resurssi on vanhentunut, tai ohjataan 
käyttäjän yhteen tai useampaan resurssiin, jolla vanhentunut resurssi on korvattu. Näin varmistetaan 
yhdistettyjen tietokokonaisuuksien (esim. ESCOa vastaavat kansalliset luokitukset) yhteensopivuus ai-
empien versioiden kanssa. Komission ESCOa varten käyttöön ottama versiointijärjestelmä on kuvattu 
tarkemmin luvun IV kohdassa 2.

34 https://www.w3.org/
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ESCO-käsikirja 

LUKU II – ESCON KEHITTÄMINEN

Komissio on johtanut ESCOn kehittämistä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen 
(Cedefop) tuella ja turvautunut eri sidosryhmiin, jotka ovat antaneet strategista ja teknistä neuvontaa 
ja osallistuneet suoraan sisällön kehittämiseen. Keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa
• työvoimapalvelut
• työmarkkinaosapuolet
• koulutusjärjestöt
• tilastojärjestöt, tutkijat ja suurten tietoaineistojen analysoijat
• taitoja käsittelevät neuvostot ja verkostot. 
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1 Asiantuntijaryhmät

Komissio on saanut joko teknistä tai strategista neuvontaa ESCO v1 -luokituksen koko kehitysprosessin 
aikana viideltä taholta.

1.1 ESCOn ylläpitokomitea

ESCOn ylläpitokomitea antoi ESCOn tekniseen ja käsitteelliseen kehittämiseen liittyvää neuvontaa. Se 
laati lausuntoja teknisistä toteuttamistavoista, sisällön kehittämiseen käytettävistä työkaluista ja tek-
niikoista sekä laadunhallintaperiaatteista. Lisäksi komitea neuvoi komissiota ESCOn käytettävyydestä 
konkreettisissa tapauksissa. Komitean jäsenet nimettiin heidän teknisen asiantuntemuksensa perus-
teella, ja jäseniin kuului edustajia julkisista työvoimapalveluista, tilastojärjestöistä, kauppakamareista, 
Kansainvälisestä työjärjestöstä ja muista keskeisistä sidosryhmistä. Ensimmäinen ESCOn ylläpitokomi-
tea toimi vuosina 2011–2013 ja toinen komitea vuosina 2014–2017. Kolmas ylläpitokomitea on aloit-
tanut työnsä keväällä 2018.

1.2 ESCOn johtoryhmä

ESCOn johtoryhmään kuului korkean tason asiantuntijoita, jotka antoivat komissiolle strategista ohja-
usta. Erityisesti johtoryhmä tuki komissiota ESCOn strategisen kehyksen, yleisen konseptin ja viestin-
tästrategian määrittämisessä. Johtoryhmän jäsenet nimettiin heidän henkilökohtaisen kokemuksensa 
perusteella, eivätkä he edustaneet virallisesti organisaatioita tai jäsenvaltioita. Komissio pyrki johtoryh-
mää muodostaessaan hyvään maantieteelliseen tasapainoon ja sidosryhmien monipuoliseen edustuk-
seen (mukaan lukien julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet sekä koulutusalojen 
ja työmarkkinoiden asiantuntijat). Ensimmäinen ESCOn johtoryhmä toimi vuosina 2011–2013 ja toinen 
komitea vuosina 2014–2016.

1.3 Jäsenvaltioiden ESCO-työryhmä

Vuonna 2015 perustettu jäsenvaltioiden ESCO-työryhmä koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Kukin 
jäsenvaltio nimeää enintään kaksi kansallista työllisyys- ja koulutusasioiden asiantuntijaa ryhmän jä-
seniksi. Lisäksi Euroopan talousalueen (ETA) maita ja ehdokasmaita sekä eurooppalaisia työmarkkina-
osapuolia on pyydetty nimeämään ryhmään yksi tarkkailija. Ryhmä neuvoo komissiota ja tukee ESCOn 
toteuttamisessa ja kehittämisessä ja sen varmistamisessa, että EURES-asetusta noudatetaan.
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1.4 Alakohtaiset validointiryhmät

Alakohtaiset validointiryhmät koostuivat tietyn talouden alan asiantuntijoista. Ryhmiin kuului työmark-
kinaosapuolten, työvoimapalvelujen, työnantajien, ammattiyhdistysten, alakohtaisten taitoja käsittele-
vien neuvostojen, koulutuslaitosten, tilastovirastojen ja muiden tahojen edustajia. Ryhmät osallistuivat 
ESCO v1 -luokituksen kehittämiseen vuosina 2011–2015. Liitteessä I on kattava luettelo alakohtaisista 
validointiryhmistä.

1.5 Monialainen ohjausryhmä

Monialaiseen ohjausryhmään kuului opetus- ja koulutusalan ja siihen liittyvien standardien ja luokitus-
ten asiantuntijoita sekä sellaisia asiantuntijoita, joilla on ajantasaista tietoa koulutuksen ja työmarkki-
noiden välisistä suhteista. Ryhmä käsitteli monialaisia taitoja ja osaamista, taidot-osion johdonmukai-
suutta ja niiden yhteyksiä tutkinnot-osioon. Ryhmä toimi vuosina 2011–2015.

1.6 Muut sidosryhmät

Muita sidosryhmiä (julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, koulutusjärjestöt jne.) kuultiin 
verkossa, ja ne antoivat ammattiprofiileja koskevaa palautetta vuosina 2015 ja 2016.
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2 ESCOn sisällön kehitysprosessi

2.1 Kirjalliseen aineistoon perustuva tutkimus

ESCO-luokituksen kehittäminen aloitettiin aivan alusta. Komissio kehitti yhdessä eri talouden alojen 
edustajien kanssa ESCOn ammatti- ja taito-osiot työmarkkinoiden näkökulmasta. Tätä varten analysoi-
tiin useita erilaisia olemassa olevia lähteitä, kuten tutkimuksia, kansallisia, alueellisia ja alakohtaisia 
luokituksia sekä asiaankuuluvia kansainvälisiä luokituksia ja standardeja (taulukko 2).

Lähteiden tyypit 
Alakohtaiset luokitukset Säädökset

Kansalliset luokitukset Kansainväliset luokitukset

Kansallisten seurantaryhmien julkaisut Tieteelliset artikkelit

Alakohtaisten taitoja käsittelevien neuvostojen julkaisut Työnkuvaukset

Ammatteja koskevat standardit Työpaikkailmoitukset

Tutkintoja koskevat standardit Muut lähteet

Oppimistulosten kuvaukset

Tärkeimpiä käytettyjä lähteitä olivat jäsenvaltioiden kansalliset ammattiluokitukset (kuten Berufe-
net, ROME, Tšekin kansallinen ammattijärjestelmä ja Yhdistyneen kuningaskunnan NOS-standardit), 
Euroopan laajuiset luokitukset (kuten NACE ja EurOccupations) sekä kansainväliset luokitukset (kuten 
ISCO). Ne valittiin erilaisin perustein, joita olivat muun muassa tyyppi (luokitus, tutkintoja koskevat 
standardit jne.), laajuus (Eurooppa, kansallinen), laatu ja tietojen kattavuus.

Olemassa olevien tietolähteiden käyttäminen oli perusteltua, sillä luokituksen haluttiin pohjautuvan 
kansallisiin ja alakohtaisiin luokituksiin. Näin voitiin varmistaa, että luokitus on maantieteellisesti katta-
va ja heijastaa todellista tilannetta työmarkkinoilla. Haluttiin myös helpottaa luokituksen ja kansallisten 
luokitusten välisten vastaavuuksien määrittämistä.

Komissio ja osallistuneet sidosryhmät täydensivät näitä lähteitä tutkintoihin liittyvien oppimistulosten 
kuvauksista saaduilla tiedoilla sen varmistamiseksi, että ESCOn termistö soveltuu käytettäväksi opetus-  
ja koulutusalalla.

Taulukko 2. Lähteiden tyypit
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2.2 Ammattiprofiilien kehittäminen  
  viidessä päävaiheessa

Luokitus kehitettiin useassa päävaiheessa, jotka on esitetty taulukossa 3.

2.3 Sisällön luominen

Ammattiprofiilien kehittämisen tapa vaihteli alan mukaan. Joidenkin talouden alojen osalta asiantun-
tijaryhmät (alakohtaiset validointiryhmät) kehittivät koko luokituksen tai joissakin tapauksissa ne työs-
kentelivät komission toimittaman luonnoksen pohjalta. Muiden alojen osalta komissio kehitti luonnok-
sen luokitukseksi ja toimitti sen verkkokuulemiseen, joka järjestettiin eri sidosryhmien kanssa.

Alakohtaiset validointiryhmät kehittivät vuosina 2011–2015 sisältöluonnoksen 11:tä alaa varten. Työs-
kentelyn tuloksena oli luonnos luokitukseksi, joka toimitettiin tämän jälkeen viimeistely- ja laadunpa-
rannusvaiheisiin.

Esimerkki alakohtaisen validointiryhmän suorittamasta sisällön laatimisesta: 
ESCOn kehittäminen tukkukauppa, vähittäiskauppa sekä vuokraus- ja 
leasingtoiminta alalla

Tukku- ja vähittäiskaupan alan työpaikat muodostavat noin 13 prosenttia kokonaistyölli-
syysasteesta42. Alalla on useita erilaisia ammatteja, ja se sisältää tavaroiden vähittäiskau-
pan ja jakelun ja toimii tärkeänä yhteysväylänä valmistajien ja kuluttajien välillä.

Alan suhteellisen tärkeä asema taloudessa oli otettava huomioon luokituksen kehittämi-
sessä. Tästä syystä noin 10 alakohtaisesta eri järjestöjen (hallituksen yksiköt, kansalliset 
koulutuslaitokset, kansalliset toimialajärjestöt ja yksityiset yritykset) asiantuntijasta koos-
tuva ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2012 tärkeimpänä tehtävänään 
kehittää yksityiskohtainen luettelo kyseisen alan ammattiprofiileista. Jäsenillä oli mah-
dollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan kaupan alan eurooppalaisen osaamisneu-
voston (European Skills Council for Commerce) kanssa, joidenkin ammattiprofiilien täs-
mentämiseksi.

Taulukko 3. Ammattiprofiilien kehittäminen viidessä päävaiheessa.

1. Ammattien  
    kerääminen

• Ammattien kattavan luettelon kerääminen viitelähteistä ja kirjalliseen  
  aineistoon perustuvalla tutkimuksella

2. Ammattiluettelon  
    täsmentäminen

• Luettelon siistiminen etsimällä eri käsitteiden välisiä samankaltaisuuksia. 
• Suositeltavien termien ja ei-suositeltavien termien alustava määrittäminen.

3. Alakohtaisen  
    erittelyn laatiminen

• Ammattiluettelon raakaversio täytyi järjestää. ISCO- ja NACE-luokituksia  
  käytettiin työn jäsentämiseen.

4. Ammattiprofiilien 
    kehittäminen

• Ammattiprofiileja kehitettiin edelleen täydennetyillä kuvauksilla ja tietojen,  
  taitojen ja osaamisen lisäämisellä.

5. Sisällön luominen

• Luokituksen ja olemassa olevien luokitusten vastaavuuden tarkistaminen. 
• Työmarkkinoiden todellisen tilanteen tarkistaminen Euroopan työmarkkinoiden 
   avoimia työpaikkoja koskevien ilmoitusten näytetestien perusteella.  

42 Lähde: Eurostat.

1. Ammattien  • Ammattien kattavan luettelon kerääminen viitelähteistä ja kirjalliseen  
kerääminen aineistoon perustuvalla tutkimuksella

2. Ammattiluettelon  • Luettelon siistiminen etsimällä eri käsitteiden välisiä samankaltaisuuksia.
täsmentäminen • Suositeltavien termien ja ei-suositeltavien termien alustava määrittäminen.

3. Alakohtaisen  
erittelyn  • Ammattiluettelon raakaversio täytyi järjestää. ISCO- ja NACE-luokituksia  
laatiminen käytettiin työn jäsentämiseen.

4. Ammattiprofiilien  • Ammattiprofiileja kehitettiin edelleen täydennetyillä kuvauksilla ja tietojen,  
kehittäminen taitojen ja osaamisen lisäämisellä.

• Luokituksen ja olemassa olevien luokitusten vastaavuuden tarkistaminen.
5. Sisällön  • Työmarkkinoiden todellisen tilanteen tarkistaminen Euroopan työmarkkinoiden  

luominen avoimia työpaikkoja koskevien ilmoitusten näytetestien perusteella.
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Kuudesta asiantuntijasta koostuva hankkeen ydintyöryhmä kehitti ammattiprofiilit ja 
osallistui keskeytyksettä koko hankkeen ajan asiantuntijatyöhön joko henkilökohtaisissa 
kokouksissa tai virtuaalisissa keskusteluissa.

Asiantuntijaryhmä sai työnsä valmiiksi kesäkuussa 2015. Työn tuloksena oli 57 ammatti-
profiilin luettelo sekä alan käsitteellinen kuvaus kolmena kaupan alan eri sektorina: 
tukkukauppa, vähittäiskauppa sekä vuokraus- ja leasingtoiminta.
 
  kauppa
 u vuokraus- ja leasingtoiminta
 u tukkukauppa
 q vähittäiskauppa
 u vähittäiskauppa erikoisliikkeissä
 u vähittäiskauppa muissa kuin erikoisliikkeissä
 u monikanavainen myynti
 u moottoriajoneuvojen myynti, huolto ja korjaus
 u vähittäiskauppa kojuista ja toreilla sekä suoramyynti

Ammattiprofiileja tarkastaessaan asiantuntijaryhmän täytyi ratkaista useita eri haasteita 
ja ottaa huomioon alan moninaiset suuntaukset. Itse asiassa taitovaatimukset muuttuvat 
alalla jatkuvasti: työnantajat vaativat täsmällisempiä strategisia menetelmiä, jotka edel-
lyttävät uusia markkinointiin, myynninedistämiseen ja henkilöstöresursseihin liittyviä tai-
toja sekä parempaa tieto- ja viestintäteknologian asiantuntemusta ja tehokkaaseen vies-
tintään liittyviä taitoja. Tietyt näkökohdat, kuten kansainvälistyminen, sähköinen kauppa, 
talouksien ympäristöystävällisyyden edistäminen ja monikanavainen vähittäismyynti, li-
säävät uusien ammattien kehittymistä alalla ja edellyttävät myös uusia taitoja. Esimer-
kiksi verkkokaupan kehittyessä vähittäiskauppa ja jakelupalvelut tulevat yhdistymään ja 
korostavat joidenkin ammattien merkitystä (esim. sähköisen myynnin edistäjät, tietotek-
niikan kehittäjät ja verkkoanalyytikot).

Komissio kehitti vuoden 2015 lokakuun ja vuoden 2016 huhtikuun välisenä aikana luokitusluonnoksen 
jäljellä olevista 16 alasta ja kuuli asiantuntijoita verkkofoorumilla, jolla asiantuntijoilla oli mahdollisuus 
tarkastella eri käsitteitä ja antaa niistä arvionsa tai ehdottaa parannuksia.

Kuulemiseen rekisteröityi 1 130 sidosryhmää, joista 500 osallistui kuulemiseen aktiivisesti. Sidosryhmät 
edustivat muun muassa ammattiyhdistyksiä, koulutuslaitoksia, yksityisiä yrityksiä, toimialajärjestöjä ja 
ammattiliittoja. Kuulemiseen osallistui osallistujia kaikista EU:n jäsenvaltioista. Näin voitiin taata laaja 
maantieteellinen kattavuus ja eri alojen edustus.

Komissio sai noin 3 900 huomautusta. Asiantuntijoiden huomautukset olivat lähinnä ehdotuksia, jotka 
koskivat joidenkin taitojen tai ammattien lisäämistä, kuvausten täydentämistä tai parantamista ja pääl-
lekkäisiksi katsottujen käsitteiden yhdistämistä. Komissio otti huomautukset ja ehdotukset huomioon, 
arvioi niitä ohjeiden mukaisesti ja vertaili sisältöä olemassa oleviin kansallisiin luokituksiin.
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Esimerkki komission suorittamasta sisällön laatimisesta sekä sen toimittamisesta 
verkkokuulemiseen: ESCOn kehittäminen rakennusalalla

Komission kehittämä rakennusalan 89 ammattiprofiilin luettelo toimitettiin 
verkkokuulemiseen samaan aikaan 15:tä muuta alaa koskevan luettelon kanssa. 
Rakennusalaa koskevasta luokitusluonnoksesta saatiin 247 huomautusta 55 asiantuntijalta.

Luokitusluonnos kuvasti nykyisiä suuntauksia rakennusalalla, jolla kehittyy uusia 
töitä pääasiassa johdon ammateissa ja niihin liittyvissä teknisissä ammateissa. 
Hankkeenhallintataitoja, uusia teknologioita ja kestäviä rakennusprosesseja edellytetään 
yhä enemmän. Monissa maissa on selvää, että yleisenä painopisteenä pidetään energia- 
ja ympäristötietouteen liittyviä taitoja.

Ympäristöystävällisten rakennusten rakentaminen edellyttää rakennusalan työntekijöitä 
parempaa ymmärrystä ympäristöystävällisistä materiaaleista ja energiatehokkaista tai 
vihreistä teknologioista.

Yksi rakennusalan keskeisistä tulevaisuuden haasteista liittyy tieto- ja viestintäteknologi-
an lisääntyvään käyttöön yleisessä rakennusprosessissa. Nykyisillä pyrkimyksillä tehostaa 
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien käyttöä on vaikutuksia hankkeiden hallinnoin-
tiin, ja tämän myötä voidaan saavuttaa mahdollisia tehokkuushyötyjä rakennusproses-
sin hallinnoinnissa, mukaan luettuina logistiikka, materiaalien valvonta, suunnittelu ja 
rakentaminen.

2.4 Puuteanalyysi

Komissio on mahdollisten puutteiden tunnistamiseksi ja luokituksensa kattavuuden varmistamiseksi 
noudattanut ESCOn ylläpitokomitean neuvoja ja sisällön kehittämisprosessin viimeisenä vaiheena ver-
rannut ESCOa kahdeksaan kansalliseen ammattiluokitukseen. Tällä analyysillä pyrittiin myös tunnista-
maan epäjohdonmukaisuuksia ESCOn ja kansallisten luokitusten yksityiskohtaisuudessa sekä täydentä-
mään ESCO-luokitusta mahdollisuuksien mukaan.

Komissio käytti tässä työssä seuraavia luokituksia:
• Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (Ranska);
• Klassifikation der Berufe 2010 (Saksa);
• Beroepen, Opleidingen en Competentieregister (Alankomaat);
• Standard för Svensk Yrkeklassificering (Ruotsi);
• Clasificación de Ocupaciones del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo 

(Espanja);Clasificarea ocupațiilor din România (Romania);
• Berufsinformationssystem (Itävalta);
• Klasifikace zaměstnání and Národní soustava povolání (Tšekki).

Vertailun tuloksena komissio loi 249 uutta ammattia. Monissa tapauksissa uuden ammatin lisäämisellä 
ei korjattu puutetta, vaan näin voitiin mukauttaa olemassa olevan ammatin laajuutta (esim. lisäämällä 
taitoja tai laajentamalla kuvausta). Tällä työllä lisättiin ESCOn yleistä laatua varmistamalla, että kaikki 
analysoituihin kahdeksaan luokitukseen sisältyvien ammattien ja ESCOn väliset vastaavuudet on mää-
ritetty ja että ESCOn ammatit on jäsennelty asianmukaisesti ISCO-08-luokituksen hierarkian mukaisesti.
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3 Termien laatiminen ESCOn kielillä

Komissio on julkaissut ESCOn 27 kielellä (kaikki EU:n viralliset kielet sekä islanti, norja ja arabia) kansain-
välisen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla.

ESCO poistaa kielellisiä esteitä, sillä se tarjoaa jokaiselle käsitteelle termin kaikilla luokituksen kielillä. 
ESCOssa luokitellaan ja käytetään erityyppisiä termejä, joita ovat muun muassa suositeltavat termit, 
ei-suositeltavat termit ja piilotetut termit35. ESCOon kerätään työmarkkinoilla käytettyjä termejä, joilla 
viitataan ammatteihin ja taitoihin ESCOn eri kielillä.

ESCOn termit laadittiin aluksi englanniksi, joka on ESCOn viitekieli. Termien laatimisprosessin alussa 
ESCOn käsitteille pyrittiin löytämään paras mahdollinen sanamuoto. Tämä tehtiin erikseen ammatti- 
ja taito-osioiden osalta. Tavoitteena oli löytää sanamuodot, jotka välittäisivät alkuperäisen ajatuksen 
mahdollisimman selkeällä, tiiviillä ja itsestään selvällä tavalla. Termien laatimisprosessissa käytettiin 
sanastoa, jota käytetään yleisesti työpaikkailmoituksissa, ansioluetteloissa sekä kansallisissa ja kansain-
välisissä ammattiluokituksissa eri puolilla Eurooppaa.

Kun englanninkieliset termit oli laadittu, terminologit ja markkina-asiantuntijat varmistivat, että laa-
ditut termit heijastivat asianmukaisesti kuvauksessa ja (mahdollisessa) selityksessä kuvattua käsitteen 
merkitystä.

Englanninkieliset termit vahvistettiin kaksivaiheisesti:
• terminologien suorittama kielellinen tarkastus (sanasto ja kielioppi)
• markkina-asiantuntijoiden suorittama työmarkkinoiden tilannetta koskeva tarkastus.

Vastaava termien laatimista ja vahvistamista koskeva prosessi toteutettiin myös kaikkien muiden ES-
COn kielien osalta. Tavanomaisesta käännösprosessista poiketen kääntäjät eivät pelkästään kääntäneet 
termejä englannista ESCOn kohdekielelle vaan valitsivat yleisimmät ilmaisut tietyllä kielellä ja tietyillä 
työmarkkinoilla jo käytettyjen termien joukosta. Tässä noudatettiin samanlaista jäsenneltyä lähestymis-
tapaa kuin termien laatimisessa englanniksi. Menettely koostui seuraavista vaiheista:
• kohdekielisten termien laatiminen ja tämän jälkeen terminologisten tarkastusten suorittaminen
• työmarkkinoita koskeva tarkastus sen varmistamiseksi, että käsitteet heijastavat todellista tilannet-

ta Euroopan tasolla.

Koko prosessissa oli noudatettava terminologisia sääntöjä, joissa otettiin huomioon jokaisen kielen kie-
liopilliset ja kielelliset ominaisuudet. Tämän tehtävän helpottamiseksi käytettiin useita erilaisia kansal-
lisia lähteitä, kuten esimerkiksi kansallisia luokituksia ja julkisten työvoimapalvelujen verkkosivustoja.

Kääntäjät kuulivat lisäksi tehtävään nimettyjä kansallisia asiantuntijoita varmistaakseen, että termit ku-
vaavat kansallista työllisyysrakennetta. Komissio kuuli jäsenvaltioiden ESCO-työryhmän välityksellä36. 
Tämän jälkeen kääntäjät kokosivat saadun palautteen ja parantelivat ja muokkasivat termejä palautteen 
ja jäsenvaltioiden asiantuntemuksen perusteella.

35 Katso luku I.1: ESCOn rakenne
36 Katso luku II.1: Asiantuntijaryhmät
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4 ESCOn laadunhallinta

Komissio käytti ESCOn kehittämisessä aina sen julkaisemiseen asti laatukriteereitä luokituksen raken-
teen ja sisällön johdonmukaisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Lisäksi komissio pyrki var-
mistamaan, että kehitystyössä noudatetaan EURESin edellyttämiä vaatimuksia (taulukko 4). Taulukossa 
5 esitetään perusteellisesti tekijät, jotka on otettu huomioon luokituksen laadun takaamiseksi.

Laadunvarmistuskriteerit
Tietojen johdon- 
mukaisuus Missä määrin käsitteiden kuvauksessa käytetään vakiomuotoista syntaksia.

Kielellinen laatu Missä määrin termeissä käytetty kieli on virheetöntä.

Merkityksellinen kielen 
käyttö Missä määrin työnantajien ja työnhakijoiden käyttämiä termejä käytetään.

Tärkeimpien kansallisten 
luokitusten huomioinnin 
tarkistaminen

Kaikkien kansallisten luokitusten ammattien ja ESCOn käsitteiden väliset vastaavuudet 
voidaan määrittää.

Yhdenmukaistaminen ISCO-
08-luokituksen kanssa

Kaikkiin ESCO-ammatteihin on asianmukaisesti liitetty yksi ISCO-08-luokituksen am-
mattiryhmä.

Kattavuus
Missä määrin kaikki Euroopan työmarkkinoiden kannalta merkitykselliset ammatit on 
katettu.

ESCOn laadun takaaminen

Tietomalli
Tietomallin ja liiketoimintasääntöjen kehittäminen, jotta ESCOn käyttäjät voivat työs-
tää sanastoa tehokkaasti.

ESCOa koskevat ohjeet
Ohjeiden määrittäminen ESCOn kehittämistä varten sekä niiden asettaminen kaikkien 
asiaankuuluvien asiantuntijoiden saataville.

Asiantuntijoiden  
osallistuminen

Eri puolilta Eurooppaa ja kaikilta taloudellisen toiminnan aloilta peräisin olevien 
asiantuntijoiden osallistaminen ammattien, tietojen, taitojen ja osaamisen luonnok-
sen kehittämiseen ja/tai arviointiin.

Laadunvarmistuksen  
vaiheet ja tukityökalut

Laadunvarmistuksen vaiheiden, tarkistusluetteloiden, raportointimallien ja työkalu-
jen määrittäminen, jotta komissio ja ESCOn ylläpitokomitea voivat valvoa tehtyä työtä 
ja vahvistaa tuotokset.

ISCO-08-luokituksen vastaa-
vuuksien määrittäminen

ISCO-08-luokitusta koskevien vastaavuusmääritysten laadunvarmistus ILOn ehdotta-
man asiantuntijan tuella. 

Kattavuus

ESCO-luokituksen, ISCO-08-luokituksen ja kahdeksan kansallisen luokituksen välisen 
puuteanalyysin tekeminen seuraavia tarkoituksia varten:
• ESCOn kattavuuden takaaminen
• ESCO-luokituksen, ISCO-08-luokituksen ja kansallisten luokitusten  
  välisten epäjohdonmukaisuuksien tunnistaminen
• ESCO-luokituksen täydentäminen ylimääräisillä ei-suositelluilla termeillä.

Monitulkintaisuuksien  
välttäminen ammatti- 
rakenteessa

Sen tarkistaminen, että ESCO:n ammateissa käytettyjen englanninkielisten termien ja 
ISCO-08-luokituksessa käytetyt termit vastaavat laajuudeltaan toisiaan.

Taulukko 4. Laadunvarmistuskriteerit.

Taulukko 5. ESCOn laadun takaaminen.
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ESCOn laadun takaaminen

Termejä koskevat ohjeet
Lingvistien ottaminen mukaan yleisten ja kielikohtaisten ohjeiden laatimiseen termi-
en laatimiseksi eri kielillä.

Ammattimaisten kääntäjien 
käyttäminen Erikielisten termien laatimisen teettäminen kääntäjillä

Työmarkkina-asiantuntijoi-
den asettaminen kääntäjien 
saataville

Työmarkkina-asiantuntijoiden asettaminen niiden kääntäjien saataville, jotka osallis-
tuvat tietyn kielen termien laatimiseen, jotta kääntäjiä voidaan auttaa tunnistamaan 
termejä, joita todella käytetään työmarkkinoilla.

Jäsenvaltioiden kanssa  
tehtävä toteutettavuus- 
tarkastus

Jäsenvaltioiden kuuleminen kansallisten luokitusten ja ESCOn välisten vastaavuuksien 
määrityksen toteutettavuudesta.

Jäsenvaltioiden kanssa tehtä-
vä kielellinen tarkastus Jäsenvaltioiden kuuleminen ESCOn termien 27 kieliversion tarkkuudesta.

Komissio arvioi ESCO v1 -luokituksen julkaisemisen jälkeen, miten luokitus toimii EURESin yhteydessä, 
ja kerää palautetta yrityksiltä ja organisaatioilta, jotka käyttävät luokitusta palveluissaan. Näitä tietoja 
hyödynnetään ESCOn jatkuvassa kehittämisessä37.

37 Katso luku IV.1: Jatkuva kehittäminen ja päivittäminen
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ESCO-käsikirja 

LUKU III – ESCON KÄYTTÄMINEN
ESCOn tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos se on liitetty sovelluksiin, työkaluihin ja palveluihin. ES-
COa voidaan käyttää useissa eri yhteyksissä, kuten esimerkiksi työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen-
saattamisessa, koulutuksessa ja tilastoalalla. Tavoitteena on, että ESCOsta tulee käytännössä yleinen 
standardi.
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1 ESCO ja erityisten  
käyttötapausten tukeminen

1.1 Ihmisten ja työpaikkojen yhdistäminen

Työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattaminen  
taitojen ja osaamisen perusteella

Työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattaminen tapahtuu yhä enenevässä määrin verkossa, mikä 
on muita tapoja tehokkaampaa. Sen lisäksi, että työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamisella 
tarjotaan työnhakijoilla monia erilaisia mahdollisuuksia, sen avulla autetaan myös työnantajia uusien 
urapolkujen tunnistamisessa sekä sen ymmärtämisessä, millaisia taitoja ammattien välillä voidaan 
siirtää.

Onnistuneen tietoihin, taitoihin ja osaamiseen perustuvan työnhakijoiden ja työpaikkojen 
yhteensaattamisen kannalta on tärkeää kerätä tarvittavia tietoja verkossa olevista työpaikkailmoituksista 
ja ansioluetteloista sekä myös tulkita näitä tietoja asianmukaisella tavalla. ESCOn kolmesta toisiinsa 
liittyvästä osiosta koostuva rakenne on tässä tehtävässä tietoteknisten järjestelmien apuna.

ESCOssa jokaiseen ammattiin liittyy taitojen ja osaamisen kokonaisuus sekä tietoja soveltavista 
tutkinnoista. Tämän avulla tietotekniset järjestelmät saavat paremman käsityksen työntekijän 
tiedoista, taidoista ja osaamisesta työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Tällä tavoin ESCOn avulla 
voidaan muodostaa tarkempi kuva tietyn henkilön taidoista ja osaamisesta. Rekrytoijat voivat käyttää 
ESCOa niiden tietojen, taitojen ja osaamisen määrittämiseen, joita ne edellyttävät hakijalta. Sekä 
hakijaa että työnantajan odotuksia koskevia tietoja voidaan vertailla työnhakijoiden ja työpaikkojen 
yhteensaattamiseen käytettävissä algoritmeissa. Tämän tuloksena ihmiset voivat löytää taitojaan 
parhaiten vastaavan työpaikan ja työnantajat voivat löytää tarvitsemaansa osaamista.

Komissio testasi ESCOn osaamiseen perustuvaan työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamiseen 
liittyvää lisäarvoa useissa pilottihankkeissa, kuten julkishallinnon yhteentoimivia ratkaisuja koskevaan 
ISA-ohjelmaan38 liittyvässä pilottihankkeessa. Kyseisellä pilottihankkeella pyrittiin osoittamaan, miten 
ESCOa voidaan käyttää i) avoimia työpaikkoja ja ansioluetteloja koskevien tietojen vaihtamiseen 
useiden (julkisten ja yksityisten) organisaatioiden välillä, ii) avointen työpaikkojen ja ansioluettelojen 
yhdistämiseen sekä iii) taitoja koskevien tietojen hankintaan. Pilottihankkeen tulokset osoittivat, että 
taitoihin perustuvaa tarjonnan (ansioluettelot) ja kysynnän (avoimet työpaikat) yhteensaattamista 
voidaan automatisoida liittämällä ne ESCOn taitoihin ja ammatteihin.

Verkko-oppimis- ja rekrytointialusta Academy Cube on toinen esimerkki ESCOon liittyvistä 
pilottihankkeista. Alustalla on tarkoitus käyttää ESCOa, jotta voidaan i) parantaa työntekijöiden 
taitoprofiilien ja sellaisten yritysten, jotka ovat Academy Cuben kumppaneita tieto- ja viestintätekniikan 
alalla, avointen työpaikkojen yhteensaattamista ja ii) tunnistaa puutteita hakijoiden taidoissa, jotta 

38 https://ec.europa.eu/isa2/home_en
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voidaan ehdottaa kursseja puutteiden korjaamiseksi. Johtavat maailmanlaajuiset yritykset ovat 
kehittäneet Academy Cube -alustan tulevan työvoiman vahvistamiseksi sekä uusien mahdollisuuksien 
avaamiseksi motivoituneille henkilöille kansainvälisillä työmarkkinoilla.

ESCO EURESissa

Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaali39 ja -verkosto on keskeinen liikkuvuutta edis-
tävä järjestelmä. EURESissa on 1 310 554 työpaikkailmoitusta, 340 768 ansioluetteloa sekä 10 025 rekis-
teröityä työnantajaa40. EURESilla tuetaan työpaikkaa ulkomailta etsiviä henkilöitä ja tarjotaan euroop-
palaisille työnantajille ja muille sidosryhmille laaja valikoima palveluja ja tietoja, jotka kattavat kaikki 
rekrytointiin muista Euroopan maista liittyvät näkökulmat.

Vuonna 2016 komissio hyväksyi uuden EURESia koskevan asetuksen, jolla pyrittiin parantamaan työn-
haku- ja rekrytointipalveluja eri puolilla Eurooppaa sekä tehostamaan EU:n sisäistä työvoiman liikku-
vuutta. Odotuksena on muun muassa, että uusilla säännöillä
• nykyaikaistetaan EURES-järjestelmää niin, että siitä tulee ajantasainen liikkuvuustyökalu, jossa 

käytetään uusinta tietoteknologiaa ja joka on kaikkien saatavilla
• lisätään EURESissa olevien työpaikkailmoitusten ja työnhakijoiden ansioluettelojen määrää
• otetaan käyttöön työnhakijoiden taitojen ja avointen työpaikkojen automaattinen yhteensaattami-

nen
• kehitetään ammattien sekä taitojen ja osaamisen eurooppalainen luokitus yhteentoimivuuden 

tueksi41.

Komissio kehitti ESCOn niin, että se voidaan yhdistää EURESin palvelualustaan ja että sillä voidaan tukea 
työnhakijoiden taitojen ja avointen työpaikkojen automaattista yhteensaattamista. ESCOn käyttämisel-
lä semanttisen yhteentoimivuuden parantamiseksi pyritään parantamaan EURES-palvelujen merkityk-
sellisyyttä työmarkkinoiden nykyisten vaatimusten kannalta. ESCOlla voidaan parantaa taitojen puuttei-
den ja oppimismahdollisuuksien tunnistamista korostamalla ansioluettelojen ja avointen työpaikkojen 
välisiä kohtaamattomuusongelmia.

Kun kansallisissa järjestelmissä otetaan ESCO v1 -luokitus käyttöön tai niiden vastaavuus sen kans-
sa määritetään42, EURESiin välitetyt tiedot perustuvat ESCO v1 -luokitukseen. Tällä tavoin EURES voi 
toimia Euroopan laajuisena ansioluettelojen ja työpaikkailmoitusten vaihtofoorumina. ESCOn ansiosta 
kyseisiin ansioluetteloihin ja työpaikkailmoituksiin sisältyy vakiomuotoisia ja yksityiskohtaisempia tie-
toja tiedoista, taidoista ja osaamisesta sekä tutkinnoista. Työntekijät kaikkialla Euroopassa ymmärtävät 
paremmin työpaikkailmoituksia, kun niiden kuvaukset ovat tarkempia ja niihin sisältyy monikielistä 
tietoa työnantajan odottamista tiedoista, taidoista ja osaamisesta. Samaan tapaan työnantajat saavat 
paremman käsityksen työhakemuksista sekä työkokemuksesta, taidoista ja osaamisesta, joita muista 
Euroopan maista peräisin olevat työnhakijat voivat tarjota heidän yritykselleen.

Koska ESCOn on tarkoitus olla EURES-asetuksessa mainittua eurooppalaista luokitusta laajempi, 19 ar-
tiklan 6 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös koskee ainoastaan niitä prosesseja ja menetelmiä, 
jotka ovat merkityksellisiä EURES-portaalissa soveltamisen kannalta. Tästä syystä on mahdollista, että 
EURES-portaaliin taltioidaan jokin ESCO-luokituksen versio tietyltä ajanjaksolta ottaen huomioon aika, 
joka tarvitaan päivityksen myötä tehtävien tietoteknisten muutosten kehittämiseksi ja julkaisemiseksi.

39 47 https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage
40 Tiedot päivältä 25. syyskuuta 2017.
41 EURES-asetuksen 19 artiklan 2 kohta.
42 Katso luku III.3: Luokitusten ja ESCOn välisten vastaavuuksien määrittäminen
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1.2 Työllisyyden ja koulutuksen yhdistäminen

Uraohjaus

Ihmiset etsivät työelämänsä aikana uraohjausta eri koulutustasoilla. ESCOlla parannetaan uraohjaus-
palveluja seuraavin tavoin:
• Osaamisen arviointi: ESCOssa olevat taidot ja osaaminen helpottavat olemassa olevien valmiuksi-

en kuvailua sekä puuttuvien taitojen (myös laaja-alaisten taitojen) tunnistamista. ESCOa käyttävien 
sovellusten sekä niihin yhdistettyjen taitotasojen avulla henkilöt voivat arvioida taitojaan ja tunnis-
taa ne taitonsa, jotka kaipaavat kehittämistä.

• Taitoprofiilien ja oppimismahdollisuuksien yhteensaattaminen: Käyttäjät voivat taitoprofiiliensa 
perusteella tunnistaa taidot, jotka heiltä puuttuvat haluamansa työpaikan osalta, ja valita oppimis-
mahdollisuuksia, joilla he voivat korjata puutteet.

Eurooppalaista taitojen yhteensaattamista koskevassa pilottihankkeessa Open European Skill Match 
Maker (OPESKIMR)43 käytetään ESCO-luokitusta sellaisen algoritmin luomiseksi, jolla henkilön taidot 
voidaan yhdistää oppimismahdollisuuksiin luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja mate-
matiikan aloilla. Näin voidaan parantaa henkilöiden taitoja ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada 
haluamansa työpaikka. Koska ESCO perustuu avoimeen lähdekoodiin, se on yhteensopiva muiden jär-
jestelmien kanssa ja siihen sisältyy taitoja ja tutkintoja koskeva yhteinen sanasto, sillä voidaan parantaa 
OPESKIMR-hankkeen toimintoja ja mahdollistaa reaaliaikaisten tietojen kerääminen uusista taitovaati-
muksista hankkeen OPESKIMR:n avulla. Näin ollen käyttäjät saavat hankkeen avulla houkuttelevia ura-
mahdollisuuksia ja välineet niiden tavoittelemiseen menestyksekkäästi.

Työllisyyden ja koulutuksen välisen vuoropuhelun lisääminen

ESCOn kehitys heijastaa koko Euroopassa käynnissä olevaa siirtymistä oppimistuloksiin. Oppimistu-
loslähtöisellä toimintamallilla ilmaistaan, mitä työnhakija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppi-
misprosessin päättyessä. Tämä tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle lähestymistavalle, jossa korostetaan 
vahvasti oppimispanoksiin ja tutkintoa arvioidaan koulutukseen käytetyn, opiskeltujen aineiden ja opin-
tojen suorituspaikan mukaan.

Oppimistulokset määritetään yleisesti tietojen, taitojen ja osaamisen perusteella, ja näin ollen niiden 
terminologiset perusperiaatteet ovat samat kuin ESCOssa. Tällaisen yhteisen termistön avulla helpo-
tetaan työmarkkinoiden ja opetus- ja koulutusalan sidosryhmien välistä sekä eri alojen välistä ja rajat 
ylittävää vuoropuhelua. Kun tutkintoihin liittyviin oppimistuloksiin liitetään ESCOn mukaiset tiedot, tai-
dot ja osaaminen44, työmarkkinoiden ja opetus- ja koulutusalan toimijoiden käytössä on yhteinen kieli. 
Tämä tarkoittaa erityisesti, että
• työnantajat voivat saada paremman käsityksen hakijan soveltuvuudesta paikkaan tutkintojen 

perusteella
• koulutusjärjestelmät voivat saada palautetta työmarkkinoiden tarpeista, tunnistaa taitoja koskevia 

puutteita ja mukauttaa tutkintojaan tämän mukaan
• hakijat voivat saada neuvontaa siitä, mitkä tutkinnot voivat lisätä heidän työllistyvyyttään.

43 https://ec.europa.eu/esco/portal/news/ec030840-4ebd-4a0c-83c3-b390e19ce25b
44 Katso luku I-1.3. Tutkintoja koskeva osio
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1.3 Taitojen tarjonnan ja kysynnän ymmärtäminen

Osaamista koskevan tiedon/tietämyksen ja tilastojen tukeminen

Työmarkkinoita koskevat tilastot ovat tärkeä väline kaikille opetus- ja koulutusalan sidosryhmille 
seuraavista syistä:
• päätöksentekijät voivat käyttää tilastoja saadakseen paremman käsityksen työmarkkinoiden 

dynamiikasta ja toimiakseen sen mukaisesti
• työnantajat voivat käyttää tilastoja rekrytointitoimiensa optimoimiseksi
• työnhakijat voivat käyttää tilastoja parempien urapäätösten tekemiseksi
• koulutuslaitokset voivat käyttää tilastoja koulutusohjelmien mukauttamiseksi työnmarkkinoiden 

tarpeisiin
• uraohjaajat ja työllisyysneuvojat voivat käyttää tilastoja antaakseen opiskelijoille ja työnhakijoille 

tietoja parhaista uranmahdollisuuksista.

Luokitusjärjestelmät ovat tärkeitä työmarkkinoita koskevien tilastojen keruun, kokoamisen ja 
levittämisen kannalta. Luokitusjärjestelmissä käytetään vakiomuotoisia käsitteitä (esimerkiksi ammatit 
ja taidot), joiden avulla voidaan koota tietoja (esimerkiksi tietyssä ammatissa toimivat ihmiset) ja mitata 
suuntauksia (esimerkiksi taidot, joiden kysyntä on kasvussa) eri maissa ja eri alueilla. Työmarkkinoita 
koskevia tietoja on runsaasti saatavilla tietokannoissa eri puolilla Eurooppaa. Useimmissa tapauksissa 
tiedot on kuitenkin kerätty eri luokitusjärjestelmiä käyttäen.

Kansainvälisillä viiteluokituksilla voidaan asettaa standardit kansainvälisesti vertailukelpoisille 
luokituksille, joita voidaan käyttää malleina vastaaville kansallisille, monikansallisille ja alueellisille 
tilastollisille luokituksille ja jotka muodostavat kansainvälisesti vertailukelpoisten tietojen perustan45. 
Kansainvälinen työjärjestö kehitti ISCO-08-luokituksen ensisijaisesti tukeakseen kansainvälistä 
raportointia sekä ammatteja koskevien tilastollisten ja hallinnollisten tietojen vertailua ja vaihtoa.

Useimmissa jäsenvaltioissa tilastotieteilijät käyttävät ISCO-08-luokitusta. ESCO- ja ISCO-08-luokitusten 
vastaavuuksien määrittäminen on tilastotieteilijöille erityisen arvokasta, sillä tämän myötä niillä on 
saatavillaan enemmän tietoa ISCO-08-luokitukseen perustuvaa raportointia varten. Koska ESCOssa 
käytetyt termit ovat ISCO-08-luokituksen termejä tarkempia ja ne vastaavat paremmin työmarkkinoilla 
käytettyä kieltä, tilastotieteilijät voivat ESCOn avulla tunnistaa, miten ammatteja koskevat termit 
voidaan heidän kielellään yhdistää asianmukaisesti oikeaan ISCO-08-luokituksen luokkaan46.

ESCOn avulla tilastotieteilijät voivat tarvittaessa kerätä, koota ja levittää yksityiskohtaisempia tietoja. 
Koska ammatit luokitellaan ESCOssa soveltuviin ISCO-08-ryhmiin, lisätyllä tarkkuustasolla tuetaan yhä 
vertailukelpoisuutta ISCO-08-luokituksen kanssa.

ESCO ja suuret tietoaineistot

Talouden digitalisoinnin, internetin saatavuuden lisääntymisen ja tieto- ja viestintätekniikan 
teknologisten innovaatioiden myötä
• verkossa on saatavilla enemmän käyttäjien luomaa tietoa (ansioluetteloita ja työpaikkailmoituksia)
• tietokoneiden prosessorien teho on lisääntynyt ja käytettävissä on tehokkaampia keinoja 

tiedonlouhintaa varten

45 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_GENINFO_CLASS_1
46 Jäsenvaltiot voivat lisäksi hyödyntää ESCOn ISCO-luokituksen välisiä vastaavuuksia yksinkertaistaakseen kansallisten 

ammattiluokitusten ja ESCOn välisten vastaavuuksien määrittämistä.
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• suuria tietoaineistoja on mahdollista käsitellä digitaalisesti reaaliaikaisesti käyttämällä koneoppi-
mista pilvipalvelujen avulla.

Suurten tietoaineistojen (”big data”) analysointi mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja työmarkki-
nasuuntauksia koskevien tarkempien ja täsmällisempien tietojen hankinnan.

ESCOn termitietokanta soveltuu hyvin sellaisten työalan ja opetus- ja koulutusalan tietovarastojen luo-
miseen, jotka ovat saatavilla suuria tietoaineistoja koskevia tutkimuksia varten. Koska ESCOn sisältämä 
termisanasto on laaja (mukaan lukien esimerkiksi synonyymit, vaihtoehtoiset termit ja kirjainsanat) ja 
se on saatavilla 27 kielellä (356 428 ammatteja koskevaa termiä ja 541 745 taitoja ja osaamista koske-
vaa termiä), analysoijat voivat hyödyntää luonnollisen kielen käsittelyä tehokkaammin. Tämän ansiosta 
analysoijat voivat tunnistaa merkityksellisiä käsitteitä saatavilla olevista tietovarastoista tai internetistä 
ja luokitella ne kielestä riippumatta. He voivat esimerkiksi kerätä ammatteja ja taitoja koskevia tietoja 
(ESCOssa määritettyjen termien avulla) työpaikkailmoituksia ja ansioluetteloja koskevista tietokannois-
ta. Näin voidaan saada uutta tietoa työmarkkinoiden dynamiikasta.

Kun ESCOn ja monien muiden luokitusten väliset vastaavuudet on määritetty, sitä voidaan myös käyttää 
vertailukohtana käytettäessä eri luokituksiin koodattuja tietoja.

Cedefopin taitovaatimuksia koskevia reaaliaikaisia työmarkkinatietoja käsittelevässä tutkimuksessa 
(”Real-time labour market information on skill requirements”) annetaan selkeä esimerkki tällaisesta 
käyttötapauksesta. Cedefop on kehittänyt sellaisen monikielisen järjestelmän prototyypin, jolla voidaan 
kerätä ja analysoida taitojen kysyntää koskevia tietoja työpaikkailmoituksia käyttämällä. Välinettä on jo 
testattu viidessä maassa, ja tällä hetkellä sitä hienosäädetään ja laajennetaan useampiin maihin. Tämä 
kokemus osoitti, että ESCO oli erittäin hyödyllinen työpaikkailmoituksissa edellytettyjen taitojen kerää-
misen ja luokittelun kannalta.

Myös isojen tietoaineistojen tutkimuksesta voi olla hyödyllistä ESCO-luokituksen parantamisessa. Ko-
missio voi seurata ansioluetteloita ja työpaikkailmoituksia koskevissa tietovarastoissa käytettyjä terme-
jä, jotka ovat hyödyllisiä tietolähteitä, kun pyritään ymmärtämään, mitkä termit ESCOsta puuttuvat, ja 
tunnistamaan tarve luokituksen päivittämiselle.
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2 ESCOn toteuttaminen 
eri järjestelmissä

2.1 ESCOn arkkitehtuuri
ESCOn arkkitehtuuri koostuu erilaisista toiminnallisista rakenneosista, kuten kaaviossa 11 esitetään.

Kaavio 11. ESCOn toiminnallinen arkkitehtuuri

Arkkitehtuurista voidaan erottaa kolme peruskerrosta:

Keskeisten toimintojen kerros
ESCOn keskeisten toimintojen kerros on järjestelmän ydin, sillä siihen sisältyy taksonomian kehittämisen 
ja ylläpidon olennaisin osa:
• taksonomian hallintajärjestelmä, jolla toimitetaan ja ylläpidetään sekä taksonomiaa että ESCO-

varastoa (ESCOn SKOS-/RDS-tietoaineistot).

Apukerros
• käännösten hallinta-alustassa on kaikki toiminnot, joita tarvitaan ESCOn kääntämiseen muille 26 

kielelle (ja käännettyjen tietoaineistojen varastointiin)
• vastaavuusmäärityksien hallinta-alusta on ympäristö, jossa kansallisten ammattiluokitusten ja 

ESCOn väliset vastaavuudet voidaan määrittää
• tutkintoja koskevien tietoaineistojen rekisteri (Qualifications Dataset Register, QDR) on alusta, 

jolle varastoidaan tutkintoja koskevat metatiedot yhteisen skeeman, tutkintoja koskevan 
metatietoskeeman47 perusteella

• verkkokuulemisalustalla (Online Consultation Platform, OCP) osallistuvat tahot voivat selata 

47 Katso luku I-1.3. Tutkintoja koskeva osio

Julkaisu- 
kerros

ESCO-portaalI API Versioiden arkisto – DCAR

Taksonomian  OCC- ja KSC-varasto
hallintajärjestelmä

QDR    OCP      Vastaavuus-  Käännösalusta
       määritysalusta

Keskeisten 
toimintojen 
kerros

Apukerros
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luokitusta ja antaa palautetta suoraan tietyistä alustalla esitetyistä käsitteistä (ammatit, tiedot, 
taidot tai osaaminen). 

Julkaisukerros
Tämä kerros on ESCOn yhdysväylä, jolla luokitus annetaan loppukäyttäjien saataville. Siihen sisältyy
• ESCOn palvelualusta, joka on loppukäyttäjälle liityntäpiste luokitukseen ja kaikkiin oheisasiakirjoi-

hin ja välineisiin.
• Ohjelmointirajapinta (API), joka on ohjelmistokomponentti, joka helpottaa vuorovaikutusta 

muiden ohjelmistokomponenttien kanssa. ESCOssa luokitus on saatavilla sovellusrajapintojen 
välityksillä, ja ne ovat saatavilla ESCOn palvelualustalta. ESCOn sovellusrajapintoihin sisältyy joukko 
verkossa julkaistuja palveluja ja toimintoja, joiden avulla muista sovelluksista voidaan päästä ESCO-
luokitukseen. ESCOssa käytetään kahdentyyppisiä sovellusrajapintoja: jo saatavilla olevat ESCOn 
verkkopalvelujen sovellusrajapinnat sekä ESCOn paikalliset sovellusrajapinnat.

• DCAT-sanasto (Data Catalogue Vocabulary), jonka avulla ESCOn käyttäjät ja järjestelmät voivat ha-
kea, löytää, tunnistaa ja valita ESCO-tietoaineistoja eri versioina. Rekisterissä ylläpidetään luetteloa 
kaikista julkaistuista tietoaineistoista (sekä niiden metatiedoista) ja niiden eri versioista.

2.2 ESCO-tiedostot

ESCO-luokitus koostuu useista osista, joista jokaiseen sisältyy tiettyä sisältöä, jotka koskevat esimerkiksi 
ammatteja, tietoja, taitoja ja osaamista sekä tutkintoja, sääntelyyn liittyviä näkökohtia, laaja-alaisia tai-
toja ja ISCO-hierarkiaa. Ne sisältävät käsitteitä viitekielellä (englanti), ja niistä muodostuu kokonainen 
luokitus, kun ne yhdistetään ja liitetään toisiinsa.

Moduulit voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:
• Keskeiset moduulit: Keskeiset moduulit ovat tiedostoja, joihin sisältyvät ESCOn käsitteet sekä nii-

hin liittyvät URI-osoitteet: ammatit ja taidot. Ne ovat viitetietoaineistoja eli ESCO-luokituksen ydin. 
Tiedoissa noudatetaan ESCO-mallia.

• Yhteysmoduulit: Yhteysmoduuleilla täydennetään keskeisiä tietoaineistoja luomalla yhteydet 
kahden tai useamman sellaisen moduulin välille, joista vähintään yksi on alkuperäinen keskeinen 
tietoaineisto. Esimerkiksi ammattien ja taitojen väliset suhteet tai ESCO-malliin sisältyvät taksono-
miat ovat yhteysmoduuleja.

• Tukimoduulit: Tukimoduuleissa määritetään käsitteet, joita voidaan käyttää keskeisten tietoaineis-
tojen täydentämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kontrolloidut sanastot, kuten ISCO-08.

ESCOssa on kutakin käsitettä vastaava termi EU:n 24 virallisella kielellä ja islanniksi,norjaksi ja arabiaksi. 
Näitä kutsutaan ESCOn kielipaketeiksi.

Seuraavassa annetaan luettelo kaikista ESCOn kielistä:
• bulgaria (bg)
• espanja (es)
• tšekki (cs)
• tanska (da)
• saksa (de)
• viro (et)
• kreikka (el)
• englanti (en)
• ranska (fr)

• iiri (ga)
• kroaatti (hr)
• italia (it)
• latvia (lv)
• liettua (lt)
• unkari (hu)
• malta (mt)
• hollanti (nl)
• puola (pl)

44

ESCO-käsikirja | Luku III – ESCOn käyttäminen



• portugali (pt)
• romania (ro)
• slovakki (sk)
• sloveeni (sl)
• suomi (fi)

• ruotsi (sv)
• islanti (is)
• norja (no)
• arabia (ar)

Käyttäjä voi halutessaan käyttää vain yksittäistä ESCOn kielipakettia sen mukaan, mitä kieliä hän osaa ja 
mihin tarkoitukseen hän ESCOa käyttää (eli käyttäjä voi valita käyttävänsä ammatteja, tietoja, taitoja ja 
osaamista koskevia tietoja vain yhdellä kielellä).

Taulukossa 6 määritetään ESCOn v1-versiossa julkaistut moduulit.

Taulukko 6. ESCOn v1-versiossa julkaistut moduulit.

Tyyppi Nimi Kuvaus

Keskeinen Ammatteja koskevat käsitteet
Ammatteja koskevat käsitteet ja niiden metatie-
dot.

Keskeinen Taitoja koskevat käsitteet
Tietoja, taitoja ja osaamista koskevat käsitteet ja 
niiden metatiedot.

Keskeinen Tutkintoja koskevat käsitteet Tutkintoja koskevat käsitteet ja niiden metatiedot.

Yhteysmoduuli Ammattien ja taitojen väliset suhteet

Taitoja, osaamista ja tietoja koskevat käsitteet, 
jotka ovat olennaisia tai vaihtoehtoisia tietyn 
ammatin kannalta.

Yhteysmoduuli Ammattien ensisijainen hierarkia
ESCOn ammattien ja ISCOn väliset suhteet, am-
mattien jäsentäminen ISCOn hierarkiassa.

Tukimoduuli Ammatteja koskevat termit
Ammatteja koskevat termit tietyllä kielellä, mu-
kaan luettuina sukupuolta koskevat tiedot.

Tukimoduuli Taitoja koskevat termit Taitoja koskevat termit tietyllä kielellä.

Tukimoduuli

Muun muassa seuraavat tukevat takso-
nomiat:
• ISCO-08 (ja ISCO-08:n käännökset)
• kieliä koskeva yhteinen  
  eurooppalainen viitekehys
• EQF
• ISCED-F 2013 ja ISCED-F 2013:n   
  käännökset
• NUTS

Kaikki ESCOon yhdistetyt tukevat ja uudelleen 
avoimena linkitettynä datana julkaisut taksono-
miat.
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3 Kansallisten, alueellisten   
ja alakohtaisten standardien  
yhdistäminen: luokitusten ja 
ESCOn välisten vastaavuuksien 
määrittäminen

ESCOn avulla työnantajat, työnhakijat ja työnvälittäjät, kuten julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, 
voivat löytää suuremman määrän ansioluetteloja tai työpaikkailmoituksia. Tämä saadaan aikaan edis-
tämällä saavutetaan parantamalla semanttista yhteentoimivuutta48, mikä lisää mahdollisuuksia vaihtaa 
asiaankuuluvia asiakirjoja ja tietoja koko Euroopassa.

Uuden EURES-asetuksen 19 artiklan mukaan jäsenvaltiot joko määrittävät vastaavuudet niiden kansal-
listen, alueellisten tai alakohtaisten ammatti-/taitoluokitusten käsitteiden ja eurooppalaisen luokituk-
sen välillä (vastaavuusmääritys) tai ottavat eurooppalaisen luokituksen käyttöön kansallisella tasolla. 
Myös yksityiset työvoimapalvelut, voittoa tavoittelevat järjestöt, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, 
ammattiliitot ja työnantajajärjestöt voivat määrittää omien luokitustensa ja ESCOn väliset vastaavuudet.

3.1 ESCO vastaavuussuhteiden määrittemisen 
      keskuksena

Kun ESCOn on ja useiden luokitusten väliset vastaavuudet on selvitetty, myös näiden luokitusten keski-
näiset vastaavuudet on määritetty epäsuorasti. ESCO toimii näin ollen viiteluokituksena tai keskuksena. 
Kaaviossa 12 kuvataan, miten ESCOlla voidaan vähentää tarvittavien vastaavuusmääritysten määrää, 
kun tietoja vaihdetaan luokitusjärjestelmien välillä.

Kaavio 12. Luokitusten vastaavuusmääritykset ilman ESCOa ja ESCOn avulla

 
 Näin voidaan ratkaista keskinäiset esteet valtioiden rajat ylittävässä tiedonvaihdossa: erilaisten 
tietoteknisten järjestelmien ja luokitusjärjestelmien sekä eri kielien käyttö. Koska ESCO toimii 

48 Katso luku I-3: ESCO julkaiseminen avoimena linkitettynä datana

Luokitus A

Luokitus B

Luokitus C

Luokitus D

Luokitus E

Luokitus F

Luokitusten vastaavuusmääritykset ilman ESCOa Luokitusten vastaavuusmääritykset ESCOn avulla

Luokitus A

Luokitus B

Luokitus C

Luokitus D

Luokitus E

Luokitus F

ESCO

46

ESCO-käsikirja | Luku III – ESCOn käyttäminen



keskuksena, sitä voidaan käyttää eri luokituksiin ja tietoteknisiin järjestelmiin koodattujen 
tietojen transkoodaamiseen. Näin kaikkien Euroopan maiden työvoimapalvelut voivat vaihtaa 
työpaikkailmoituksia ja/tai ansioluetteloja. Tämän ratkaisun etuna on, että työvoimapalvelujen ei 
tarvitse muuttaa työskentelytapaansa ja ne voivat säilyttää omat luokituksensa ja tietotekniset 
järjestelmänsä. Ne voivat siitä huolimatta vaihtaa tietoja ESCOn avulla.

Koska ESCO on saatavilla 27 kielellä, myös kielimuurin ylittäminen on mahdollista.

Esimerkki: Kun kansallisten luokitusjärjestelmien ja ESCOn väliset vastaavuudet 
on määritetty, Irlannin julkiset työvoimapalvelut voivat tehdä haun sanoilla 
”electrical engineer” (sähköinsinööri) Saksan tietokannasta. On mahdollista saada 
tulokseksi työpaikkailmoitus ”Elektroingenieur”, jos ilmoitus on tunnistettu ammatin 
saksankielisellä nimellä tai Saksan luokitusjärjestelmän mukaisella koodilla.

 
3.2 Vastaavuussuhteiden määrittelymenetelmien      
       kehittäminen
Komissio koordinoi seuraavia vastaavuusmääritystä koskevia kokeiluja sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kanssa:
• ammatti-käsitettä koskeva kokeilu ammattien alalla ESCOn ja kansallisten ammattiluokitusten 

välillä
•  taito-käsitteitä koskeva kokeilu taitoja koskevalla alalla ESCOn ja LinkedInin välillä.

Näiden kokeilujen avulla komissio
• sai lisätietoja prosesseista ja resursseista, joita tarvitaan ammatteja ja taitoja koskevien 

vastaavuustaulukkojen luomista ja ylläpitoa varten
• sai paremman käsityksen työkaluista ja/tai palveluista, joilla helpotetaan vastaavuusmääritystä
• pystyi määrittämään yhteentoimivuuden tason, joka voidaan saavuttaa ESCOn ja kansallisten 

taitoluokitusten välillä.

Komissio kehittää näiden tulosten perusteella parhaillaan välineistöä jäsenvaltioiden avuksi 
vastaavuusmääritysten toteuttamisessa. Välineitä ovat:
1. Vastaavuusmääritysten hallinta-alusta (sekä sen käyttöä koskevat asiakirjat): Alustan avulla 

käyttäjät voivat määrittää muiden luokitusten käsitteiden ja ESCOn väliset vastaavuudet. Sen 
tueksi on kehitetty edistyneitä hakumahdollisuuksia, automatisoituja vastaavuusehdotuksia sekä 
käyttäjäystävällinen ohjelmistorajapinta.

2. Vastaavuuksien määritysopas: vaiheittainen opas ammatti- ja taitoluokitusten ja ESCOn 
vastaavuuksien määrittämiseksi.

3. Tukipalvelu: asiantuntijaryhmä, joka vastaa vastaavuusmäärityksistä vastaavien henkilöiden 
kyselyihin.

4. Joukko koulutustilaisuuksia: luokitusasiantuntijoiden ja tietotekniikan asiantuntijoiden ryhmä, 
joka antaa koulutusta vastaavuusmäärityksestä vastaaville henkilöille.

Komissio koordinoi vuosien 2017–2018 aikana vielä yhden kokeilun tiedoista, taidoista ja osaamisista 
ESCOn ja kansallisten taitoluokitusten välillä.
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3.3 ESCOn ja muiden luokitusten  
vastaavuuksien määrittäminen

Vastaavuusmäärityksen aikana työvoimapalvelut voivat noudattaa jäljempänä kuvattua prosessia 
ESCOn ja niiden omien luokitusjärjestelmien vastaavuussuhteiden luomiseksi:
1. Luokitusten muuntaminen SKOS-muotoon (Simple Knowledge Organisation System)49. SKOS-muoto 

on standardi, joka soveltuu hyvin luokitusten välisten vastaavuuksien luomiseen.
2. Tietojen tuominen ohjelmistotyökaluun, joka voi antaa ehdotuksia ammattien ja/tai taitojen vas-

taavuuksien määrittämiseksi (vastaavuusmääritysten hallinta-alusta).
3. Luokitusasiantuntijat luovat vastaavuussuhteita heidän omien luokitustensa käsitteiden (ammatit 

tai tiedot, taidot ja osaaminen) sekä ESCOn käsitteiden välille ja ottavat huomioon työkalun ehdo-
tukset.

Vastaavuussuhteet voidaan julkaista ESCOn palvelualustalla avoimena linkitettynä datana, jota kiin-
nostuneet sidosryhmät voivat käyttää uudelleen. Vastaavuussuhteet on myös päivitettävä esimerkik-
si uuden ESCO-version julkaisun yhteydessä. Lisätietoja vastaavuussuhteiden luomisesta on saatavilla 
myöhemmin julkaistavasta vastaavuuksien määrittämisoppaasta (joka on eidointivaiheessa lokakuus-
sa 2018).

49 https://www.w3.org/2004/02/skos/
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4 ESCOn laajentaminen

ESCOn ammatit- ja taidot-osioita voidaan laajentaa niiden yksityiskohtaisuuden syventämiseksi. 
Laajennus voidaan toteuttaa lisäämällä ESCOon yksityiskohtaisempia käsitteitä, ja tästä on hyötyä 
tarkempien palvelusovellusten kehittämiseksi (esimerkiksi tietyn toimialan työn välittämiseksi, 
henkilöstösuunnitteluun tai uraohjauksen työkaluksi). Lisäksi jäsenvaltiot, jotka päättävät käyttää 
ESCOa kansallisella tasolla, voivat luoda omat kansalliset luokituksensa laajentamalla ESCOa.

ESCO-ammattien ISCO-luokituksen ammattiryhmien väliset vastaavuudet on määritetty. ESCOn ammatit 
ovat joko yhtä yksityiskohtaisia kuin ISCO-luokituksen ammatit tai niitä yksityiskohtaisempia. Muiden 
luokitusten ammatteihin nähden ESCOn ammatit voivat olla vähemmän yksityiskohtaisia.

Jokaiseen ESCOn ammattiin sisältyy joukko tietoja, taitoja ja osaamista, jotka ovat olennaisia ja 
vaihtoehtoisia ko. ammatissa. Muissa luokituksissa voidaan luetella täydentäviä taitoja samaa ammattia 
tai vastaavia ammatteja varten. Esimerkiksi maailman johtava julkisten tiedotusvälineiden järjestö 
Euroopan yleisradioliitto (EBU) toteutti pilottihankkeen vuonna 2016. ESCOn luokitusta käytettiin 
viittausten tekemiseksi työpaikkoihin liittämällä työnkuvaukset ESCOn media-alan ammatteihin 
ja taitoihin. Tulokset osoittivat, että monia ESCOn ammattiprofiileja voitaisiin täydentää EBUn 
työprofiileista peräisin olevilla lisätaidoilla ja päinvastoin. EBUlla voitaisiin esimerkiksi laajentaa ESCOn 
ammattia ”radio producer” (radiotuottaja) lisätaidoilla yksityiskohtaisemman EBU-työprofiilin ”radio 
news producer” (radiouutisten tuottaja) luomiseksi.

 
 
Kaavio 13. ESCOn ammattiprofiilien täydentäminen EBUn profiileillaESCO-palveluun sovellettavat oikeudelliset ehdot

• Radiotuottaja

• Radiouutisten tuottaja

• Lähetysten valmistelu
• Organisointitekniikoiden soveltaminen
• Markkinaselvityksen tekeminen
• Terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen noudattaminen
• Luovien ideoiden kehittäminen
• Lähetettyjen ohjelmien arviointi
• …
• Uutisten arviointi
• Tekijänoikeuksia ja tiedotusvälineitä koskeva  
   oikeudellinen kehys
• …

ESCOn laajentaminen

ESCOn ammatti

EBUn ammatti

Olennaiset amma-
tissa tarvittavat 
taidot
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5 ESCO-palvelun käyttöä koskevat 
oikeudelliset ehdot

5.1 ESCOn käyttäminen

ESCOa käyttävien loppukäyttäjien on ilmoitettava sen käytöstä julkaisemalla jäljempänä oleva lauseke 
komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12. päivänä joulukuuta 2011 annetun komission päätöksen 
mukaisesti50.
• Sellaisten palvelujen, välineiden ja sovellusten osalta, joihin ESCO on yhdistetty kokonaan tai 

osittain: ”Tässä palvelussa käytetään Euroopan komission ESCO-luokitusta.”
• Muiden ESCOa käyttävien asiakirjojen, kuten tutkimusten, analyysien tai raporttien osalta: ”Tässä 

julkaisussa käytetään Euroopan komission ESCO-luokitusta.”

Jos käytössä on ESCOn muutettu tai mukautettu versio, tästä on oltava selkeä maininta.

5.2 ISCO-luokituksen käyttäminen ESCOssa

ESCOssa olevat tiedot perustuvat Kansainvälisen työjärjestön alun perin tekemään työhön, joka 
on julkaistu kansainvälisenä ammattiluokituksena nimellä ”International Standard Classification of 
Occupations, ISCO-08. Structure, Group Definitions and Correspondence Tables (© Kansainvälinen 
työjärjestö, 2012). Sen muokkaaminen ja jäljentäminen on sallittua luvalla.

5.3 ISCED-luokituksen käyttäminen ESCOssa

ISCED-luokituksessa olevat käännökset eivät ole UNESCOn tilastoinstituutin (UIS) virallisia käännöksiä. 
Käännökset julkaistaan UIS:n luvalla, mutta käännösten tekijät vastaavat niiden laadusta ja 
yhdenmukaisuudesta alkukielisen tekstin kanssa. UIS julkaisi alkuperäisen luokituksen englanniksi 
seuraavalla nimellä: ”International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 
2013 (ISCED-F2013)” (© UNESCO-UIS 2014).

50 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:330:0039:0042:FI:PDF
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ESCO-käsikirja 

LUKU IV  
– ESCON PITÄMINEN AJAN TASALLA

51



1 Jatkuva kehittäminen  
ja päivittäminen

ESCO pysyy tarkoitukseensa soveltuvana ja sillä voidaan toimittaa loppukäyttäjille laadukkaita palveluja 
ainoastaan, jos sitä päivitetään jatkuvasti. Työmarkkinat ja opetus- ja koulutussala kehittyvät jatkuvasti 
ja mm. nämä muutokset on huomioitava ESCO-luokituksen uusissa versioissa:
• Muutokset työmarkkinoilla: uusia ammatteja syntyy, ammatit vanhentuvat, ammattien luonne 

muuttuu ja tästä syystä myös työnantajien edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen muuttuvat
• Muutokset opetussuunnitelmiin: opetussuunnitelmiin lisätään uusia tietoja, taitoja ja osaamista 

samalla kun joitakin tietoja, taitoja ja osaamista poistetaan
• Muutokset termeissä: termit, joilla viitataan tiettyihin ammatteihin, tietoihin, taitoihin ja osaami-

seen, muuttuvat ja koko kielen säännöt muuttuvat (esimerkiksi oikeinkirjoitusuudistukset, ammat-
tinimikkeiden feminiinimuodot yleistyvät)

• Muutokset tietoteknisten sovellusten vaatimuksissa: tekniikan kehittyminen tai loppukäyttäjien 
uudet odotukset muuttavat palvelujen toimittamisen tapaa ja näin ollen järjestelmään kuuluvaan 
ESCO-luokitukseen sovellettavia vaatimuksia.

ESCOn päivitysten yhteydessä voidaan myös korjata mahdollisia luokituksessa havaittuja virheitä, kuten 
termien kirjoitusvirheitä tai vääriä metatietoja tai suhteita.

Komissio on tätä tarkoitusta varten laatinut prosessin luokituksen jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä 
varten opetus- ja koulutusalan ja työmarkkinoiden uusien vaatimusten mukaisesti. Prosessin avulla ko-
missio saa tietoa siitä, miten luokitus toimii eri liiketoimintatapauksissa (työnhakijoiden ja työpaikkojen 
yhteensaattaminen, suurten tietoaineistojen analysointi, ansioluetteloiden luominen) ja mitä paran-
nuksia on tehtävä, ja pystyy korjaamaan mahdolliset luokituksessa havaitut ongelmat.

ESCOn jatkuvan kehittämisen prosessi51 on jäsennelty neljään vaiheeseenja jokainen niistä sisältää 
useita osavaiheita (kaavio 14).

51 Katso jatkuvaa kehittämistä katsovat koko asiakirja osoitteesta
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/f834e202-0ebf-461a-9249-a00e91d86e94

VALMISTELUVAIHE
• Palautteen kerääminen
• Palautteen analysointi ja  
   jäsentäminen

SELVITYSVAIHE
• Julkaistavan version 
   suunnittelu

JULKAISUVAIHE
• Päivitetyn version julkaisu
• Päivitetyn version toteutus

TIETOSUUNNITTELUN VAIHE
• Päivitetyn viiteversion  
   kehittäminen
• Päivitetyn viiteversion  
   laadunvarmistus
• Päivitettyjen kieli- 
   versioiden kehittäminen
• Päivitettyjen  
   kieliversioiden 
   laadunvarmistus

Kaavio 14. Jatkuvan päivittämisen prosessi
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1 Jatkuva kehittäminen 
ja päivittäminen

ESCO pysyy tarkoitukseensa soveltuvana ja sillä voidaan toimittaa loppukäyttäjille laadukkaita palveluja 
ainoastaan, jos sitä päivitetään jatkuvasti. Työmarkkinat ja opetus- ja koulutussala kehittyvät jatkuvasti
ja mm. nämä muutokset on huomioitava ESCO-luokituksen uusissa versioissa:
• Muutokset työmarkkinoilla: uusia ammatteja syntyy, ammatit vanhentuvat, ammattien luonne 

muuttuu ja tästä syystä myös työnantajien edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen muuttuvat
• Muutokset opetussuunnitelmiin: opetussuunnitelmiin lisätään uusia tietoja, taitoja ja osaamista 

samalla kun joitakin tietoja, taitoja ja osaamista poistetaan
• Muutokset termeissä: termit, joilla viitataan tiettyihin ammatteihin, tietoihin, taitoihin ja osaami-

seen, muuttuvat ja koko kielen säännöt muuttuvat (esimerkiksi oikeinkirjoitusuudistukset, ammat-
tinimikkeiden feminiinimuodot yleistyvät)

• Muutokset tietoteknisten sovellusten vaatimuksissa: tekniikan kehittyminen tai loppukäyttäjien 
uudet odotukset muuttavat palvelujen toimittamisen tapaa ja näin ollen järjestelmään kuuluvaan 
ESCO-luokitukseen sovellettavia vaatimuksia.

ESCOn päivitysten yhteydessä voidaan myös korjata mahdollisia luokituksessa havaittuja virheitä, kuten
termien kirjoitusvirheitä tai vääriä metatietoja tai suhteita.

Komissio on tätä tarkoitusta varten laatinut prosessin luokituksen jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä 
varten opetus- ja koulutusalan ja työmarkkinoiden uusien vaatimusten mukaisesti. Prosessin avulla ko-
missio saa tietoa siitä, miten luokitus toimii eri liiketoimintatapauksissa (työnhakijoiden ja työpaikkojen 
yhteensaattaminen, suurten tietoaineistojen analysointi, ansioluetteloiden luominen) ja mitä paran-
nuksia on tehtävä, ja pystyy korjaamaan mahdolliset luokituksessa havaitut ongelmat.

ESCOn jatkuvan kehittämisen prosessi51 on jäsennelty neljään vaiheeseenja jokainen niistä sisältää
useita osavaiheita (kaavio 14).

51 Katso jatkuvaa kehittämistä katsovat koko asiakirja osoitteesta
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/f834e202-0ebf-461a-9249-a00e91d86e94

VALMISTELUVAIHE
• Palautteen kerääminen
• Palautteen analysointi ja 

jäsentäminen

SELVITYSVAIHE
• Julkaistavan version

suunnittelu

TIETOSUUNNITTELUN VAIHE
• Päivitetyn viiteversion 

kehittäminen
• Päivitetyn viiteversion 

laadunvarmistus
• Päivitettyjen kieli- 
   versioiden kehittäminen
• Päivitettyjen 

kieliversioiden 
laadunvarmistus

JULKAISUVAIHE
• Päivitetyn version julkaisu
• Päivitetyn version toteutus

Kaavio 14. Jatkuvan päivittämisen prosessi

Saadakseen käsityksen siitä, miten luokitusta on kehitettävä, komissio analysoi eri lähteistä (esimerkik-
si kansalliset ja kansainväliset luokitukset, tutkimukset ja sidosryhmät) saatua palautetta. Eri toimijat 
osallistuvat jatkuvan kehittämisprosessin jokaiseen vaiheeseen (ESCOn alakohtaiset asiantuntijat, to-
teuttajat, ylläpitokomitea jne.) käyttämällä useita eri välineitä ja tekniikoita, kuten verkkofoorumeita, 
haastatteluja tai suurten tietoaineistojen analysointia. Jokaisen version laajuudesta päätetään sen mu-
kaan, minkä tyyppisiä muutoksia on toteutettava (suuret tai pienet muutokset).

Uuden version kehittämistä varten komissio varmistaa tietotekniikan insinöörien tuella, että eri luoki-
tusjärjestelmien asiantuntijoiden ja opetus- ja koulutusalan ja työmarkkinoiden sidosryhmien välillä 
käydään jatkuvaa keskustelua. Tämän vaiheen jälkeen komissio käännättää version kaikille ESCOn kielil-
le. Komissio soveltaa laadunvarmistusprosessia koko tietämyssuunnittelu- ja käännösprosessin aikana.

Tämän jälkeen luokituksen uusi versio voidaan julkaista, kun jäsenvaltioiden asiantuntijoita, luokitusasi-
antuntijoita ja työllisyys- ja  jen asiantuntijoita on kuultu. Komissio tekee päätöksen siitä, milloin ESCOn 
uusi versio voidaan julkaista.
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2 ESCOn versiot

Jatkuvan päivitysprosessin tuloksena tehtävät muutokset otetaan huomioon ESCOn eri versioissa. Ver-
sionumerot, jotka alkavat luvulla 0 (nolla), viittaavat ESCOn varhaisiin versioihin, joita käytettiin ainoas-
taan kokeiluun ja testaamiseen:
• ESCO v0: julkaistu 23. lokakuuta 2013
• ESCO v0.1: käytetty kokeilua varten vuoden 2015 alusta alkaen
• ESCO v0.2: käytetty kokeilua varten vuoden 2015 lopusta alkaen
• ESCO v0.8: käytetty kokeilua varten vuoden 2017 puolivälistä alkaen.

ESCOn ensimmäinen täysimittainen versio on ESCO v1, joka julkaistiin heinäkuussa 2017. Tästä versiosta 
alkaen versioinnin avulla seurataan ESCOon tehtäviä muutoksia sen koko elinkaaren ajan. Koska ESCO-
luokituksen sisältö muuttuu jokaisen uuden julkaisun myötä, tieto versiosta on erittäin tärkeä. Tämä 
koskee julkaisemista (kaikki ESCOn uudet versiot voi tunnistaa uudesta versionumerosta), luokitusta 
(jokaisen käsitteen muutostietoja voi seurata) sekä tietomallia (mm. ominaisuuksiin ja liiketoiminta-
sääntöihin tehtyjä muutoksia voi seurata). 
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ESCO-käsikirja 

Liitteet

Liite 1

Alakohtaiset validointiryhmät:
• maatalous, metsätalous ja kalastus
• ravintola- ja matkailuala
• tekstiilien, vaatteiden, nahan, jalkineiden ja oheistuotteiden valmistus
• tukku- ja vähittäiskauppa, vuokraus- ja leasingtoiminta
• terveys- ja sosiaalipalvelut
• eläinlääkintäpalvelut
• tieto- ja viestintätekniset palvelut
• kuljetus ja varastointi
• taide, viihde ja virkistystoiminta
• kaivostoiminta ja raskas teollisuus
• elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus.

Asiantuntijoiden kuuleminen verkossa:

• sähkölaitteiden valmistus
• kuljetuslaitteiden valmistus
• liikkeenjohto
• rakennusala
• energia- ja vesihuolto, viemäröinti ja jätehuolto
• koulutus
• henkilökohtaiset palvelut, hallinnon tukipalvelut ja turvallisuus- ja tutkintatoimet
• tieteelliset ja tekniset toimet
• kuluttajahyödykkeiden valmistus (lukuun ottamatta elintarvikkeita, juomia, tupakkaa, tekstiilejä, 

vaatteita ja nahkaa)
• puunjalostus, paperiteollisuus ja painaminen
• kemianteollisuusmetallituotteiden valmistus (lukuun ottamatta koneita ja laitteita)
• tiedotusvälineet
• koneet ja laitteet (lukuun ottamatta sähkölaitteita)
• rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysala
• julkinen hallinto ja puolustus sekä järjestöt.
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ESCO-käsikirja 

Yhteystiedot

Voit lähettää meille huomautuksia tai ehdotuksia ESCOn palvelualustan välityksellä:
https://ec.europa.eu/esco/portal/contact

tai seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:
EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Seuraa meitä:
@EU_Social
#ESCO_EU
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