
Sosiaalinen 
Eurooppa

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) 
kymmenen vuotta 

Mikä EQF on ja miten se toimii?

EQF on yhteinen viitekehys, 
joka koostuu kahdeksasta 
oppimistuloksiin perustuvasta 
tutkintotasosta.

2008 Käyttö alkaa

2017 Uudelleenarviointi

2018 EQF 10 vuotta

Kahdeksantasoinen 
viitekehys

1
2

3
4

5
6

7
8

EQF kattaa kaikentyyppiset ja   
-tasoiset tutkinnot. Sen avulla 
määritetään eri osallistujamaiden 
kansallisten tutkintojen viitekehysten 
väliset vastaavuudet.

Mitkä ovat EQF:n tavoitteet?

EQF:llä pyritään parantamaan tutkintojen  
selkeyttä ja vertailtavuutta.

Lisäksi tavoitteena on

nykyaikaistaa koulutusjärjestelmiä,

parantaa työllistettävyyttä, liikkuvuutta ja 
integroitumista yhteiskuntaan,

liittää yhteen kaikentyyppinen oppiminen ja 
tukea oppimistulosten validointia. 

Mitä oppimistulokset ovat?

Oppimistulokset kuvaavat, mitä  
oppija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä.

Niillä kuvataan tutkintojen sisältöä ja 
selvennetään, mitä oppijalta odotetaan.

Oppimistulokset tukevat opinnoissa 
etenemistä, koska niiden avulla voidaan 
vertailla ja yhdistää eri oppimisympäristöissä 
hankittua osaamista (virallinen koulutus, 
epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen).
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Mitkä maat osallistuvat EQF:ään?

39   

maata osallistuu tällä 
hetkellä EQF:ään.

34   
maata on jo määritellyt oman 
viitekehyksensä vastaavuudet 

 suhteessa EQF:ään.

Miten EQF:ää on kehitetty?

Koulutuksen, työelämän ja 
kansalaisjärjestöjen sidosryhmät 
osallistuvat EQF:n ja kansallisten 
tutkintojen viitekehysten kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon.

Kaikkiin EQF:n kattamiin tutkintoihin 
sovelletaan laadunvarmistusta, jotta niiden 
sisältöön ja tasoon voidaan luottaa.
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Mitä hyötyä EQF:stä on?

Työntekijät ja oppijat...

...ymmärtävät paremmin, mitä heidän 
odotetaan tutkintonsa perusteella tietävän, 
ymmärtävän ja osaavan tehdä.

...ymmärtävät tutkintonsa tason kaikissa 
Euroopan maissa ja tutkintonsa suhteen  
muihin tutkintoihin.

...voivat helpommin saada työtä tai jatkaa 
kouluttautumistaan.

Koulutuksen järjestäjät... 

 
...ymmärtävät helpommin opintojen jatkamiseen 
halukkaiden henkilöiden tutkintojen sisällön, tason 
ja sitä kautta niiden arvon. 
 
 
 
...voivat vertailla ja arvioida helpommin eri maissa 
ja eri oppimisympäristöissä hankittuja tutkintoja.

Työnantajat...

...ymmärtävät paremmin, mitä potentiaaliset 
työntekijät tietävät, ymmärtävät ja pystyvät 
tekemään.

...voivat vertailla ja tulkita helpommin 
työnhakijoiden eri maissa ja oppimisympäristöissä 
hankkimia tutkintoja.

...voivat vertailla ulkomaalaisten työnhakijoiden 
tutkintoja kansallisiin tutkintoihin, ymmärtää 
heidän tutkintojensa relevanssin ja arvioida, miten 
tutkinnot vastaavat yrityksen tai toimialan tarpeita.  

Tutkintojen 
tunnustamiseen 
osallistuvat elimet...

...saavat käyttöönsä hyödyllisiä 
tietoja, jotka helpottavat 
muissa maissa hankittujen 
tutkintojen arviointia etenkin 
niiden tason ja sisällön osalta. 

...voivat tunnustaa ulkomaiset 
tutkinnot helpommin.

Lähteet
• EQF-suositus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
• Opiskelumahdollisuudet ja tutkinnot Euroopassa: https://ec.europa.eu/ploteus/fi
• Oppimistulokset:  http://www.cedefop.europa.eu/fi/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Kansallisten tutkintojen viitekehysten kartoitus: 

http://www.cedefop.europa.eu/fi/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Komission asiantuntijaryhmien rekisteri: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=FI 
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