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Europass ja sen asiakirjat - työpajat 

Työpajoissa heränneitä ajatuksia ja huomioita yhteiseen käyttöön: miten minä voin käyttää 

Europassia ja sen työkaluja työssäni? 

- Hankitun osaamisen kuvaaminen 

- Tukea työnhakuun 

Valmiit malliasiakirjat sopivat monenlaiseen käyttöön 

Europass-asiakirjapohjien hyödyntäminen: valmis malli ansioluetteloon, kielitaidon arvioimiseen ja 

kielitaidon esittämiseen. Asiakirjoja voi käyttää monipuolisesti ohjauksen ja neuvonnan tukena. 

Europassin avulla voi kirjata tutkinnot, osaamisen ja työkokemuksen. Europass-

liikkuvuustodistukseen voi kirjata ulkomailta hankittua osaamista. Europassin nettisivuilta myös 

vinkkejä työnhakuun, sekä esim. hakukirjeen malli.  

Europass-ansioluettelon täyttäminen ja käyttäminen opetuksen/ohjauksen työkaluna: 

- Valmis CV-malli helppo täyttää ja päivittää netissä. Sopii hyvin erityisesti heille, jotka 

tarvitsevat siistin lopputuloksen mutta sellaisen tekeminen esim. itse Wordilla on 

haastavaa. 

- Europass-ansioluettelo on hyvä tuki: siitä voi tarkistaa mitä asioita ansioluetteloon on hyvä 

laittaa, vaikka lopulta käyttäisikin jotakin muuta pohjaa tai tekisi oman; Europassin 

ansioluettelo on ”täydellisempi” kokonaisuus kuin moni muu valmis malli. 

- Malli käy kaikille: määrämuotoinen: sen käytön opettamisen/ohjaamisen helppous. 

- Ensisijainen työkalu ensimmäisen ansioluettelon laatimiseen. 

Europassin asiakirjoja voi käyttää esim.: 

- Europassi on hyvänä tukena kun laaditaan asiakkaan kanssa työnhaun asiakirjoja. 

- Apuna opetettaessa työnhakuvalmennusta 2. asteella tai työvoimakoulutuksessa: 

konkreettinen väline ja opiskelumateriaalia. 

- Työkalu ammatilliseen koulutukseen liittyvässä hakeutumisvaiheen 

henkilökohtaistamisessa, aiemmin osoitetun/hankitun osaamisen tunnistaminen. 

- Europassia voi käyttää yhteistyössä tvt-/kieltenopettajien ja opinto-ohjauksen kanssa. 

 

Huomioita:  

- Määrämuotoisuus voi tuottaa myös ”tylsän” lopputuloksen: jos tarvitaan muista erottuva 

CV (esim. luovalle alalle), Europass-ansioluettelon sisällöt kannattaa siirtää toiseen, 

mieluiten itse suunnittelemaansa, pohjaan.  

- Ansioluettelon opettamisessa Opetushallituksen ansioluetteloesite voi olla hyvä tuki vaikka 

itse ansioluettelo tehdäänkin netissä. 

- Ohjaajien omat tiedot ja osaaminen Europassin käytössä vaikuttaa: lisää neuvontaa ja 

koulutusta ohjaajille. 



 

Työkalu osaamisen kuvaamiseen 

Europassin täyttäminen tukee myös osaamisen sanoittamista: omien taitojen tunnistaminen ja 

sanallistaminen. Oma osaamisen kehittymistä voi seurata: miten ansioluettelo muuttuu, miten 

kielitaito tai IT-taidot karttuvat. 

Europass-portfolio 

- Sähköinen osaamisen portfolio; Europassin työkalulla voi koota portfolion, jossa on useita 

Europassin asiakirjoja tai muita asiakirjoja. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen 

”ensimmäinen portfolio”. 

Taitotasoasteikot 

- Tukena työnhaun neuvonnassa aikuisille: kielitaidon taso ja tietotekniset taidot voi arvioida 

Europassin avulla. 

- Kielitaidon arviointiin on hyvä erittely/työkalu: kielitasot selkeät ja täsmälliset, hyvä! 

Osaamisen konkretisointi 

- Uraohjauksen apuväline, osaamisen konkretisointi. Itsetuntemuksen vahvistamisen työkalu 

(sekä nuorille, että aikuisille). 

- Oman osaamisen näkyviin tuominen. Ohjaa työkokemuksen aukikirjoittamiseen, ehkä 

myös osaamisen pohtimiseen ja itsearviointiin.  

- Mukana Europass-ansioluettelossa organisatoriset ja johtamistaidot: yllättävä mutta 

tarpeellinen kokonaisuus. 

 

Europassi kansainvälistymisen työkaluna 

Sama ansioluettelo käy moneen maahan. Ei tarvitse räätälöidä erikseen eri maiden standardeihin 

sopivaksi. Europass-ansioluettelon voi tehdä kaikilla virallisilla EU-kielillä. Yleiseurooppalainen 

malli. 

- Hyvä työkalu kansainvälisyyskasvatukseen: konkretisoi kansainvälistymistä. 

- Kansainväliset asiakkaat: tukea osaamisen ja työkokemuksen esittämiseen.  

- Euresin yhteydessä Europassi tulee paljon esille; neuvotaan esim. ammattinimikkeissä. 

 

Uusi Europass 

Europassi uudistuu: sähköinen palvelu kaikille kansalaisille osaamisen ja taitojen osoittamiseen. 

Palautteita ja kehittämisideoita kerätään laajasti. 

- Eurotyön Tinder; Europass-portaalin avulla mahdollisuus yksilöille etsiä samoista asioista 

kiinnostuneita osaajia, verkostoitua ja työskennellä ja ideoida yhdessä. 

- Linkit sosiaalisen median profiileihin olisivat hyödyllisiä; helpompi/intuitiivisempi tapa 

linkittää Europassin ansioluettelo ja muut asiakirjat sosiaalisen median kanaviin. LinkedIn -

yhteys takaisin. 



- Voisiko Europassin ansioluetteloon liittää jonkin kysymyksen/kannustimen joka liittyy 

tulevaisuuteen, esim. tulevaisuuden tavoitteesi? Ansioluettelo antaisi sysäyksen myös 

tulevaisuuden suunnitteluun, ei kuvaisi vain nykyhetkeä/mennyttä. 

- Palvelun kehittäminen nykyajan digimaailman vaatimusten mukaisiksi ulkoasusta lähtien. 

Ajatuksia Europassin kehittämiseen Suomessa 

- Osaamisprofiili osaksi Europassia? Osaksi osaamisportfoliovalmistautumista. 

- Synkronointi muiden palveluiden välillä, erit. työmarkkinatori ja muut rekrytointipalvelut. 

- Hygieniapassi, EA-passi? Miten ne voisi paremmin linkittää Europassiin? 

- Viitekehykset tunnetummiksi Suomessa Europassin avulla? 

 


