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sELosTus ELinikÄisEn oppimisEn EDisTÄmisTÄ koskEVasTa 
EurooppaLaisEsTa TuTkinToJEn ViiTEkEHYksEsTÄ  

keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia1 
Tämä selvitys on laadittu niille poliittisille 
päättäjille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) 
täytäntöönpanoon. Selvitys on ensimmäinen asiakirja 
EQF:n täytäntöönpanoa tukevien EQF-viiteasiakirjojen 
sarjassa. 

EQF
Euroopan komissio teki ehdotuksen eurooppalaisesta 
tutkintojen viitekehyksestä syyskuussa 2006. Tässä 
suosituksessa hahmotellaan Eurooppaan perustettavaa 
yleistä tutkintojen viitekehystä, jonka avulla on 
helpompi vertailla tutkintoja ja tutkintotasoja ja näin 
edistää maantieteellistä liikkuvuutta ja työvoiman 
liikkuvuutta sekä elinikäistä oppimista. Viitekehyksen 
ytimenä on kahdeksan tutkintojen viitetasoa, 
joita kuvataan oppimistuloksilla (tiedot, taidot ja 
pätevyys). Maita kehotetaan vertaamaan kansallisia 
tutkintotasojaan EQF:ssä määriteltyyn puolueettomaan 
tutkintojen kuvausmateriaaliin. Euroopan parlamentin 
ja neuvoston hyväksymisen (joulukuu 2007) jälkeen 
aloitetaan täytäntöönpano vuonna 2008. Maita, jotka 
päättävät tulla mukaan ottamaan käyttöön  EQF:ään (se 
on vapaaehtoista), pyydetään tekemään niin kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäinen vaihe eli kansallisten 
tutkintotasojen luokitteleminen EQF:n tasoille 
saataneen päätökseen vuoteen 2010 mennessä. Toinen 
vaihe, jonka kuluessa kaikkiin uusiin todistuksiin 
tulee maininta tutkintoa vastaavasta EQF:n tasosta, on 
tarkoitus saada päätökseen vuonna 2012.

EQF – uusia näkökulmia, uusia lähestymistapoja
EQF on uusi tapa tarkastella eurooppalaista yhteistyötä 
tutkintojen alalla. Aiemmin ei ole yritetty ottaa 
käyttöön kaikki tutkintomuodot ja kaikki tutkintotasot 
käsittäviä oppimistuloksiin perustuvia viitetasoja 
tai kuvauksia. Tämän vuoksi EQF:n onnistunut 

1 Selvityksen ovat laatineet Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer ja Sonja 
Lengauer, 3s Research Laboratory, Wien, ja Jens Bjornavold, Cedefop. Tekstiä ovat 
muokanneet ja siihen ovat lisänneet kommentteja Michael Graham, Georg Hanf ja 
Mike Coles.

täytäntöönpano edellyttää, että kaikki mukana olevat 
ovat hyvin selvillä seuraavista asioista:

•	 viitekehyksen	tavoitteet	ja	aiotut	keskeiset	tehtävät
•	 viitekehyksen	määrittelyssä	käytetyt	periaatteet	ja	

logiikka (miten kuvaukset on laadittu, miten niitä 
pitäisi lukea?)

•	 täytäntöönpanoa	koskevat	vaatimukset	
(sidosryhmien osallistuminen, avoimuus, 
laadunvarmistus ja vertaistarkastelu). 

Tässä selvityksessä vastataan kahteentoista 
usein esitettyyn kysymykseen ja pyritään näin 
selittämään eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perusperiaatteita ja logiikkaa. Selvitys on kohdistettu 
niille poliittisille päättäjille ja asiantuntijoille, jotka 
osallistuvat EQF:n (ja vastaavien viitekehysten ja 
ratkaisujen) täytäntöönpanoon kansallisella tasolla, 
toimialatasolla ja alueellisella tasolla. 

Selvityksessä esitetään seuraavat kysymykset – 
jotka voidaan käsitellä erikseen – ja annetaan niihin 
vastauksia:

1. Miksi eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) 
kutsutaan “metaviitekehykseksi”?

2. Mitkä ovat EQF:n kuvausten periaatteet, ja mikä on 
niissä käytettyjen sanamuotojen merkitys?

3. Mitä tarkoitetaan termeillä “tiedot”, taidot” ja 
“pätevyys”, ja miksi niitä käytetään? 

4. Miksei ulottuvuuksia ole enemmän, kuten muissa 
viitekehyksissä?

5. Eikö pätevyys ole yleiskäsite kaikelle oppimiselle? 
Eikö EQF ole pätevyyksien viitekehys? 

6. Onko mahdollista luokitella tutkinto vastaamaan 
useita tasoja?

7. Onko kuvaustaulukon jokin sarake muita tärkeämpi?
8. Pitäisikö EQF ymmärtää portaiksi? Onko tietyn 

tasoisen tutkinnon saavuttamiseksi käytävä läpi 
jokainen askelma? 

9. Voidaanko EQF:n kuvauksia käyttää myös 
kansallisissa tutkintojen viitekehyksissä?

3



4

10. Miksei EQF:ään sisälly tiettyjä avaintaitoja, 
esimerkiksi “oppimaan oppiminen”? 

11. Voidaanko EQF:ää käyttää koulutusohjelmien ja 
ammattien luokitteluun?

12. Miten EQF liittyy eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen viitekehykseen?

1. miksi eurooppalaista tutkintojen viitekehystä 
kutsutaan “metaviitekehykseksi”?

EQF on suunniteltu toimimaan erilaisten 
tutkintojärjestelmien ja -viitekehysten vertailun 
välineenä Euroopassa. Siinä otetaan huomioon 
kansallisten järjestelmien erilaisuus, ja sen avulla 
on helpompi tarkastella eri maiden tutkintojen 
vastaavuutta ja vertailla niitä. Tässä mielessä EQF on 
viitekehysten ja/tai järjestelmien viitekehys, ja näin 
ollen sitä voidaan kutsua “metaviitekehykseksi”. 
(Tutkintojen viitekehys voidaan ymmärtää 
tutkintojärjestelmän osaksi, jossa tutkintotasot on 
kuvattu selkeästi porrastettuina.) 

Tämän metaviitekehyksen avulla voidaan määrittää 
tutkintojärjestelmien ja niihin sisältyvien tasojen ja/tai 
kansallisten ja toimialakohtaisten tutkintoviitekehysten 
suhde toisiinsa. EQF:n täytäntöönpanoprosessin 
yhteydessä on tarkoitus, että kukin maa luokittelee 
kansalliset tutkintonsa (tutkintotodistukset, 
todistukset tai oppiarvot) eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen kahdeksalle tasolle käyttäen 
perusteena kansallisia tutkintojen viitekehyksiä tai 
kansallisiin tutkintojärjestelmiin sisältyviä tasoja. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä vaiheessa 
päätetään kansallisten tutkintojen viitekehysten 
tasojen tai tutkintojärjestelmien osien vastaavuus 
EQF-tasojen kanssa. Aikaa myöten kaikkien Euroopassa 
myönnettyjen tutkintotodistusten on sisällettävä 
maininta vastaavasta EQF:n tasosta. 

Erityinen kansallinen tutkinto on esimerkiksi 
Saksan “kondiittorin mestaritutkinto” tai Ranskan 
“teknologian ylioppilastutkinto” (baccalauréat 
technologique). 
 
Kansallisen tutkintojen viitekehyksen taso on 
esimerkiksi skotlantilaisen viitekehyksen (Scottish 
Credit and Qualifications Framework, (SCQF)) 

“National Clusters at Access Level 2” tai Irlannin 
“Junior Certificate at Level 3”.  
 
Kansallisen tutkintojärjestelmän osia ovat 
esimerkiksi Itävallan toisen asteen teknisten ja 
ammatillisten oppilaitosten tutkinnot tai Unkarissa 
korkeakouluopetusta tarjoavien opistojen (Főiskola) 
tutkinnot. 
 
Muita kansainvälisten viitekehysten esimerkkejä 
ovat “European e-competence Framework”, joka 
on kansainvälinen toimialakohtainen viitekehys, ja 
Karibian alueen ammatilliset tutkinnot (Caribbean 
Vocational Qualifications, CVQs).

2. mitkä ovat EQF:n kuvausten periaatteet, ja 
mikä on niissä käytettyjen sanamuotojen 
merkitys?

Kuvaukset on kirjoitettu niin, että ne kattavat kaikki 
oppimistulokset oppimistilanteesta ja oppilaitoksesta 
riippumatta, perusopetuksesta eri koulutasojen 
ja kouluttamattoman työntekijän tason kautta 
tohtoritasoon tai korkeampaan ammatilliseen tasoon. 
Ne käsittävät työ- ja opiskelutilanteet, akateemiset 
ja ammatilliset toimintaympäristöt sekä perus- ja 
jatkokoulutuksen eli kaikki virallisen ja epävirallisen 
oppimisen sekä arkioppimisen muodot.

Lisäksi kuvauksissa on sekä erikoistumista että 
yleisiä taitoja koskevia tietoja. Korkeamman tason 
saavuttaminen ei siis välttämättä tarkoita, että 
hankitut taidot ja tiedot olisivat erikoistuneempia. 
Tosin asia voi usein olla näin akateemisessa 
ympäristössä ja tutkimustyössä. Siirtyminen alemmalta 
tasolta ylemmälle saattaa joissakin opiskelu- ja 
työympäristöissä tarkoittaa myös yleisten taitojen 
lisääntymistä.

Kuvaukset on kirjoitettu niin, että kukin 
kuvaus eroaa riittävästi edellisen ja seuraavan 
tason kuvauksista ja että siinä näkyy selvä 
edistys edelliseltä tasolta (esimerkiksi tietojen 
monimutkaisuudessa?, ks. myös kysymys 8). Kunkin 
tason pohjana ovat sitä edeltävät tasot, joiden 
oletetaan sisältyvän siihen. Jotta taulukko ja teksti 
olisivat mahdollisimman selviä, toistoa on vältetty, ja 
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vastaavien edeltävien tasojen kuvaukset sisältyvät 
implisiittisesti ylempiin tasoihin. 

Jatkuvuuden ja samalla erillisyyden takaamiseksi 
tasoja luonnehditaan avainsanoilla (esimerkiksi 
“fakta- ja teoriatiedot” erotuksena alempien tasojen 
“perustiedoista” tai ylempien tasojen “erikoistuneista 
tiedoista”, tai muiden suorittaman työn tai opiskelun 
“valvonta”, joka sisältyy neljänteen ja viidenteen 
tasoon, mutta ei alempiin tasoihin). Avainsanat voidaan 
myös ymmärtää kynnystasojen indikaattoreiksi. 
Tämän vuoksi tietyn tason riittävä ymmärtäminen 
vaatii “horisontaalista ja vertikaalista lukemista”, joka 
tarkoittaa sekä alemman että ylemmän tason huomioon 
ottamista (ks. myös kysymys 7).

Kuvauksia laadittaessa on myös noudatettu 
seuraavia kriteerejä: on käytetty vain myönteisiä 
ilmaisuja, on vältetty jargonia, on käytetty tarkkoja 
ja konkreettisia ilmaisuja (esimerkiksi sanojen 
“sopiva”, “tarkoituksenmukainen” kaltaisia ilmaisuja 
on vältetty) ja kuitenkin on pyritty mahdollisimman 
yksinkertaisiin ja yleispäteviin ilmaisuihin. Näin ollen 
kuvaukset tässä EQF-taulukossa ovat tarkoituksellisesti 
melko yleispäteviä verrattuna esimerkiksi aiempiin 
luonnoksiinversioihin (ks. myös kysymykset 1 ja 9). 
Sarakkeiden otsikoihin valittiin käytännön syistä 
yksinkertaisia ja ymmärrettäviä termejä pienen 
asiantuntijaryhmän käyttämien, mahdollisesti 
tarkempien teknisten termien sijasta (ks. myös 
kysymys 3).

3. mitä tarkoitetaan termeillä “tiedot”, “taidot” 
ja “pätevyys”, ja miksi niitä käytetään?

Oppimisprosessien tulokset voidaan jäsentää ja 
perustella monella eri tavalla. EQF:n kehittämiseen 
osallistuneiden, kaikkia maita edustavien teknisten 
asiantuntijoiden käymien keskustelujen perusteella 
sovittiin, että viitekehyksessä erotetaan toisistaan 
tiedot, taidot ja pätevyys, koska se on vakiintunein 
tapa luokitella oppimistuloksia. 

Tämä luokitus pohjautuu ja liittyy selvästi toisiin, hyvin 
samanlaisiin oppimistulosten jaotteluihin. Esimerkiksi 
Ranskassa erotetaan yleisesti termit savoir, savoir-faire 
ja savoir-être. Saksankielisissä maissa on käytössä 

yleinen erottelu Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz ja Sozialkompetenz. Englantia 
puhuvissa maissa taas on käytössä luokitus 
cognitive competence, functional competence ja social 
competence. 

EQF:ssä käytettyä jaottelua tietoihin, taitoihin ja 
pätevyyteen voidaankin pitää erilaisten laajalle 
levinneiden lähestymistapojen välisenä käytännön 
kompromissina, mutta eri maiden ei ole pakko 
noudattaa samaa jaottelua. Kansallisissa tai 
toimialakohtaisissa viitekehyksissä on ehkä käytettävä 
erilaisia lähestymistapoja, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon erityiset perinteet ja tarpeet (ks. myös 
kysymykset 4 ja 9).

Oppimistulosten jaottelu tietoihin, taitoihin ja 
pätevyyteen auttaa laatimaan selviä kuvauksia ja 
helpottaa tutkintotasojen luokittelua. Näitä kolmea 
kategoriaa (tiedot, taidot, pätevyys) ei kuitenkaan saisi 
lukea toisistaan erillään, vaan niitä olisi tarkasteltava 
yhdessä. Tietyn tason ymmärtäminen edellyttää 
siis myös “horisontaalista lukemista” (ks. myös 
kysymys 6). Kategorioiden välillä voi olla yhtäläisyyksiä 
(esimerkiksi sarake “pätevyys” sisältää tiettyjä taitoja 
ja sarake “taidot” sisältää myös tietynlaisia tietoja), 
mutta tämä on väistämätöntä.

4. muissa tutkintojen viitekehyksissä käytetään 
useampia tai erilaisia kategorioita ja ulot-
tuvuuksia tietojen, taitojen ja pätevyyden 
sijasta. ovatko muita ulottuvuuksia sisäl-
tävät tutkintojen viitekehykset lainkaan 
vertailukelpoisia? 

Kansallisissa, alueellisissa ja toimialakohtaisissa 
tutkintojen viitekehyksissä kuvauksia voidaan 
mukauttaa tarkoitusten ja tavoitteiden mukaan 
(esimerkiksi maa- ja alakohtaisten tarpeiden mukaan). 
Tämän vuoksi ei ole olemassa yleistä tai vain yhtä 
pätevää tapaa käyttää kuvauksia, vaan eri tavat ovat 
mahdollisia. 

Esimerkiksi skotlantilaisessa viitekehyksessä 
erotellaan “Knowledge and Understanding” (tiedot 
ja ymmärtäminen), “Practice: Applied Knowledge 
and Understanding” (käytäntö: soveltavat tiedot ja 
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ymmärtäminen), “Generic Cognitive Skills” (yleiset 
kognitiiviset taidot), “Communication, ICT Skills and 
Numeracy” (viestintä, tieto- ja viestintätekniikan taidot 
ja laskutaito) ja “Autonomy, Accountability and Working 
with Others” (itsenäisyys, vastuullisuus ja työskentely 
yhdessä toisten kanssa). Irlannissa käytetään 
seuraavaa luokitusta: “Breadth of Knowledge” (tietojen 
laajuus), “Kind of Knowledge, Range of Know-How & 
Skill” (tietojen laatu, tietotaidon ja taitojen laajuus), 
“Selectivity of Know-How & Skill” (tietotaidon ja 
taitojen selektiivisyys), “The Context of Competence” 
(pätevyyden konteksti), “Role of Competence” 
(pätevyyden rooli), “The Competence Learning 
to Learn” (pätevyys oppia oppimaan) ja “Insight 
(Competence)” (oivalluskyky (pätevyys)).

EQF:n jaottelu on suunniteltu mahdollisimman 
suppeaksi ja yksinkertaiseksi (ks. myös kysymys 3). 
Voidaan ajatella, että EQF:ssä keskitytään kaikkein 
tärkeimpiin ja olennaisimpiin näkökohtiin. EQF:n 
kuvausten tulkintaa on yksinkertaistettu, koska niissä 
otetaan huomioon nykyisten tutkintoviitekehysten 
hyvin samanlaiset kuvaukset ja koska ne 
mahdollistavat luokittelun/vertailun.

5. on sanottu, että EQF ei saisi olla tutkintojen 
viitekehys vaan pätevyyksien viitekehys. on 
jopa ehdotettu, että “pätevyydet” olisi taulu-
kolle sopiva yleisotsikko. onko asia niin, ja 
mitä tällä tarkoitetaan? 

EQF on tutkintojen (meta)viitekehys eikä pätevyyksien 
viitekehys, koska sen avulla voidaan luokitella 
tutkintotasoja ja -järjestelmiä. Sen avulla ei ole 
tarkoitus luokitella yksilöllisiä pätevyyksiä. Se on 
oppimistuloksiin keskittyvä viitekehys, jossa kuvataan 
kaikenlaisia oppimistuloksia. Jos EQF:ää on erehdytty 
luulemaan pätevyyksien viitekehykseksi, se johtuu 
siitä, että oppimistulokset esitetään oppijoiden 
osaamisen kuvauksina, joissa pätevyys näin ollen 
tietyllä tavalla korostuu. EQF ei sikälikään ole 
pätevyyksien viitekehys, että oppimistulokset voivat 
olla esimerkiksi myös tietoa ilman siihen liittyvää 
pätevyyttä tai ammattitaitoa.

Oppimistulokset ovatkin tämän vuoksi aina 
kattavampia kuin pätevyydet eikä päinvastoin. Näin 

ollen “pätevyydet” ei sovi taulukon yleisotsikoksi. 
EQF:ää voisi oikeammin nimittää “oppimistuloksiin 
perustuvaksi tutkintojen viitekehykseksi”. 

6. kansallisen tutkintojärjestelmän osa näyt-
täisi sopivan täydellisesti tietylle tasolle 
yhteen kolmesta sarakkeesta, mutta toisen 
ulottuvuuden perusteella se sopisi paremmin 
toiselle tasolle. Voiko saman tutkintojen 
ryhmän sijoittaa eri tasoille? 

Ei, sillä EQF ei ole järjestelmä, jolla tutkintoja 
luokitellaan eri ulottuvuuksien mukaan. Toisin sanoen 
EQF-taulukkoa ei saisi lukea erillisinä sarakkeina. 
Kun lukee yhden tason, on luettava koko rivi (kaikki 
kolme saraketta). Lisäksi alempien tasojen oletetaan 
sisältyvän kunkin tason kuvaukseen. Näin ollen tietyn 
tason ymmärtämiseksi se on luettava yhdessä sitä 
edeltävien tasojen kanssa (ks. myös kysymykset  
2 ja 3).

Euroopan laajat tutkintojärjestelmät ja erilaiset 
tutkinnot ovat luonteeltaan sellaisia, että melko 
usein jotkin kansallisten tutkintojärjestelmien osat 
(tutkintoryhmät) sopivat tietylle tasolle yhdessä 
sarakkeessa, mutta samalla myös toiselle tasolle 
toisessa sarakkeessa. Tutkinnot voivat olla hyvin 
erilaisia sen mukaan, miten monimutkaisia tietoja ja 
laajoja taitoja vaaditaan, mutta ne voivat olla aivan 
yhtä vaikeita suorittaa. 

Esimerkiksi Ranskan “baccalauréat général” (yleinen 
ylioppilastutkinto) tai Englannin, Walesin ja Pohjois-
Irlannin “General Certificate of Secondary Education 
(GCSE)” (perusopetuksen päättötodistus) voivat 
edellyttää enemmän teoria- ja faktatietoja mutta 
vähemmän käytännön taitoja, kun taas Saksassa tai 
Itävallassa oppisopimuskauden päättävä tutkinto voi 
edellyttää enemmän käytännön tietoja ja vähemmän 
teoreettista tietoa jollakin alalla. 

EQF-kuvausten esittäminen kolmen sarakkeen taulukossa 
helpottanee EQF:n ymmärtämistä ja tutkintojen 
luokittelua. Jos taulukkomuoto aiheuttaa ristiriitaisia 
tulkintoja, sarakkeisiin ei pidä kiinnittää niin paljon 
huomiota. Tämä siis tarkoittaa, että luetaan koko rivi 
(tiedot, taidot ja pätevyys) ja päätetään, mille tasolle 
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tutkintoryhmä kaiken kaikkiaan sopii parhaiten. Kun 
kuvauksia luetaan tällä tavalla, on helpompi määritellä 
kyseisen tutkinnon “painopiste” ja päättää, mihin se 
sijoittuu EQF:ssä. Tämä osoittaa, että koska tutkinnot 
ovat kansallisella tasolla ja toimialoilla niin erilaisia, niitä 
ei koskaan voida sijoittaa täydellisesti tai ehdottoman 
oikein EQF:n tasoille. Sen sijaan periaatteena on oltava, 
että valitaan parhaiten sopiva taso. 

7. onko kuvaustaulukon jokin sarake muita 
tärkeämpi?

Nykyisissä tutkinnoissa painotetaan hyvin eri tavalla 
tietoja, taitoja ja pätevyyttä. Esimerkiksi akateemisissa 
tutkinnoissa painotetaan ehkä enemmän tietoja, kun 
taas tietyissä ammatillisissa tutkinnoissa painopiste 
saattaa olla enemmän taidoissa tai pätevyydessä. 
EQF:n kolme ulottuvuutta helpottanevat erojen 
tunnistamista tutkintoja luokiteltaessa. EQF:n tarkoitus 
ei missään tapauksessa ole suosia tai syrjiä minkään 
tyyppisiä tutkintoja, vaan toimia puolueettomana 
viitekehyksenä kaikenlaisille tutkinnoille. EQF:n 
tärkeänä tavoitteena on edistää akateemisten, 
ammatillisten ja korkea-asteen koulutusväylien 
välisten sekä perus- ja jatkokoulutuksen välisten 
arvostuserojen poistamista. Tässä mielessä kaikki 
taulukon ulottuvuudet ovat samanarvoisia.

Tutkinto saattaa sopia täydellisesti tietylle tasolle 
johonkin sarakkeeseen, mutta toisen sarakkeen 
kuvausten mukaan se näyttääkin ensi silmäyksellä 
sopivan paremmin toiselle tasolle (ks. myös kysymys 
3). Tämän vuoksi – tai koska “tiedot”-sarake on ennen 
“taidot”-saraketta – voidaan kysyä, onko jokin sarake 
tärkeämpi kuin toiset. Näin ei ole. Kaikki ulottuvuudet 
ovat yhtä tärkeitä, eikä sarakkeiden järjestyksellä ole 
mitään erityistä merkitystä (ks. myös kysymys 6). 

8. pitäisikö EQF ymmärtää portaiksi? onko 
tietyn tasoisen tutkinnon saavuttami-
seksi käytävä läpi jokainen askelma? 
Jos näin on, miksi portaat päättyvät 
kahdeksanteen askelmaan, vaikka EQF on 
elinikäisen oppimisen viitekehys? onko 
mahdollista hankkia eri tasoille sijoit-
tuvia tutkintoja, vai onko vain korkein taso 
merkityksellinen? 

EQF on portaikko siinä mielessä, että oppiminen 
muuttuu tasolta 1 tasolle 8 noustaessa 
monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi oppijalle tai 
työntekijälle. Tasojen 1 ja 8 välillä muuttuvat seuraavat 
tekijät:

•	 tietojen	ja	ymmärryksen	monipuolisuus	ja	syvyys	
•	 tarvittavan	tuen	ja	neuvonnan	määrä	
•	 vaadittava	tietojen	yhdistämisen,	itsenäisyyden	ja	

luovuuden määrä 
•	 soveltamisen/käytännön	laajuus	ja	monipuolisuus	
•	 tilanteiden	avoimuus	ja	dynamiikka.

Luettelo ei tietenkään ole tyhjentävä, koska 
oppimisessa on monia tärkeitä ulottuvuuksia, joita 
kaikkia ei ehkä edes tunneta. Tarkoitus on vain 
osoittaa, mitä “oppijoihin/työntekijöihin kohdistuvilla 
lisääntyvillä vaatimuksilla” tarkoitetaan. 

Vaikka EQF ymmärrettäisiin 8-askelmaisiksi portaiksi, 
se ei tarkoita, että kaikissa ympäristöissä, kaikilla 
aloilla ja toimialoilla olisi kansallisella tasolla 
erotettava yhtä monta askelmaa. Kansallisissa 
tutkintojärjestelmissä tai viitekehyksissä voi olla 
enemmän tai vähemmän tasoja. Joillakin aloilla ja 
toimialoilla ei ehkä voi suorittaa lainkaan korkeimman 
tason tutkintoja. Toisilla aloilla ei ehkä ole alemman 
tason tutkintoja, tai toisaalta voi olla tutkintoja, 
jotka sijoittuvat tason 8 yläpuolelle. EQF:ssä ei ole 
porrastusta tason 8 ylittäville tutkinnoille. 

On esimerkiksi hyvin epätodennäköistä, että 
farmasian alalla olisi alimman tason tutkintoja. 
Samoin on hyvin epätodennäköistä, että kodinhoito- 
ja siivousalalla voisi suorittaa korkeamman 
tason tutkintoja (poikkeuksia voi kuitenkin olla). 
Poikkeuksia on!! 
 
PhD (filosofian tohtori) kuuluu monissa 
maissa tasolle, joka vastaa EQF:ssä tasoa 
8. Joissakin maissa saattaa yliopistouralla 
olla tätä korkeampiakin väitöskirjan jälkeisiä 
virallisia tutkintoja, kuten Habilitation-tutkinto 
saksankielisissä maissa. Toinen esimerkki on 
kirjanpitoalalta. Monissa maissa vaaditaan 
yliopistotutkinnon lisäksi viidestä kymmeneen 
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vuoden kokemus ja lisätutkintoja ennen kuin 
tilintarkastajan todistus voidaan myöntää. 

EQF:n avulla ei voida suoraan dokumentoida yksilöllisiä 
oppimisprosesseja, vaan se on alkuvaiheessa väline, 
jonka avulla tarkastellaan erilaisten kansallisten 
ympäristöjen???vastaavuuksia, ja pitkällä aikavälillä 
se toimii kaikkien Euroopassa suoritettujen tutkintojen 
vertailuvälineenä. Tutkintojen sijoittaminen EQF:n 
tasoille ei kuitenkaan tarkoita, että tutkinnot on 
välttämättä suoritettava EQF-tasojen mukaisessa 
järjestyksessä:

Esimerkki: Oppisopimustodistus sijoitetaan 
esimerkiksi tasolle 3. Hankittuaan yrityksessä 
muutaman vuoden ajan työkokemusta ja 
lisäkoulutusta oppisopimuskoulutuksen suorittanut 
henkilö haluaa jatkaa opiskeluaan yliopistossa 
(esimerkiksi tasolla 5). Kyseisten kansallisten 
säännösten mukaan nämä epävirallisesti hankitut 
taidot ja pätevyydet hyväksytään pääsyvaatimuksina 
korkeakoulutukseen tason 4 virallisen tutkinnon 
sijasta. Korkea-asteen koulutusohjelman 
suoritettuaan henkilö saa todistuksen tutkinnosta, 
joka sijoittuu tasolle 5. Näin hänellä on tasojen 3 ja 
5 virallinen tutkinto, mutta ei tason 4 tutkintoa. Hän 
näyttää hypänneen tason 4 yli. Tosiasiassa hänellä 
kuitenkin on tasolla 4 vaadittavat tiedot, taidot ja 
pätevyys opiskelun alkaessa, koska se on ollut 
pääsyvaatimuksena, vaikka virallista tutkintoa ei 
olekaan.

Oppijat siirtyvät elinaikanaan pääsääntöisesti 
alemmalta tasolta ylemmälle, mutta on myös 
mahdollista suorittaa kaksi eri tutkintoa, jotka ovat 
samalla tasolla, tai siirtyä ylemmältä tutkintotasolta 
alemmalle, jos opiskellaan uutta alaa ja hankitaan 
uusia taitoja.

Esimerkki: Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanut 
päättää lähteä opiskelemaan uutta alaa, esimerkiksi 
taloustieteitä, jolloin tutkinto saattaa sijoittua 
alemmalle tasolle.  
 
Ihminen voi sairauden, uusien kiinnostuksen 
kohteiden, harrastusten tai työttömäksi joutumisen 

vuoksi haluta elämänsä aikana hankkia uusia 
pätevyyksiä, jotka ovat alemmalla tasolla kuin 
hänen aiemmin hankkimansa pätevyys. Esimerkiksi 
tietotekniikan tutkinnon suorittanut ja alalla 
asiantuntijana toiminut voi olla kiinnostunut 
hankkimaan jonkin vapaa-aikateollisuuteen kuuluvan 
pätevyyden (esimerkiksi matkanjohtajan tai 
hiihdonopettajan pätevyyden). Tämä toinen tutkinto 
voi myös kuulua alemmalle tasolle kuin hänen 
alkuperäinen tutkintonsa.

9. Voidaanko EQF:n kuvauksia käyttää myös 
kansallisissa tutkintojen viitekehyksissä?

Tutkintojen viitekehysten tarkoitukset vaihtelevat 
sen mukaan, missä yhteydessä niitä käytetään 
(kansainvälinen, kansallinen, alueellinen tai 
toimialakohtainen vertailu). Näin ollen viitekehykset 
on myös suunniteltu eri tavoin. EQF on suunniteltu 
metaviitekehykseksi (ks. kysymys 1), ja sen 
vuoksi siinä käytetään yleispätevämpiä kuvauksia 
kuin useimmissa kansallisissa, alueellisissa ja 
toimialakohtaisissa viitekehyksissä. 

EQF:n kuvaukset eivät korvaa muiden tutkintojen 
viitekehysten kuvauksia, mutta muiden viitekehysten 
rakennetta ja tasojen määrää voidaan tietenkin 
muuttaa enemmän EQF:n mukaisiksi. EQF:n kuvauksia 
ei siis saisi kopioida muita viitekehyksiä kehiteltäessä 
ilman, että pohditaan tarkoin, mitä eri viitekehyksissä 
tarvitaan. EQF:n kuvauksia voidaan kuitenkin käyttää 
lähtökohtana suunnitteluprosessissa, ja niitä voidaan 
tarvittaessa esimerkiksi muuttaa tai täydentää.

Maltalla ja Liettuassa kehitettävät viitekehykset ovat 
esimerkkejä tutkintojen kansallisten viitekehysten 
sovittamisesta EQF:n mukaisiksi. Kummassakin 
on kahdeksan tasoa, ja Maltan viitekehyksen 
rakennekin on sama kuin EQF:ssä, koska siinä 
käytetään termejä tiedot, taidot ja pätevyys.

10. miksei EQF:ssä mainita avaintaitojen tai 
metataitojen kaltaisia pätevyyksiä (esim. 
tietoisuus kestävästä kehityksestä, oppi-
maan oppiminen tai eettinen pätevyys)? 

EQF:ssä ei kuvata oppimistulosten sisältöä. Se, 
mitä nyt tai tulevaisuudessa pidetään avaintaitoina 
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(esim. kielitaito, viestintätaidot, yrittäjätaidot, 
kulttuuritaidot), voi vaihdella maittain ja 
yhteiskunnittain, mutta myös ajan kuluessa. EQF:ssä 
ei viitata mihinkään tiettyyn avaintaitoon, mutta se 
voi kattaa kaikki avaintaitojen tyypit eri tasoilla. 
Joitakin muita, yleisempiä pätevyyksiä, kuten 
“oppimaan oppiminen” tai “eettinen pätevyys”, ei 
myöskään ole nimenomaisesti sisällytetty EQF:ään. 
Nämä usein metataidoiksi kutsutut taidot eivät ole 
mukana, koska niitä ei voi pitää muista tiedoista, 
taidoista ja pätevyydestä erillisinä ominaisuuksina. 
Niitä ei siis ole käsitelty lisäulottuvuuksina, vaan 
ne olisi nähtävä tietojen, taitojen ja pätevyyden 
kiinteänä osana. Esimerkiksi oppimaan oppiminen on 
tärkeää hankittaessa fakta- ja teoriatietoa, ja eettinen 
pätevyys on tärkeää itsenäisyyden ja vastuullisuuden 
kehittämisessä.

11. Voidaanko EQF:ää käyttää koulutusohjelmien 
ja ammattien luokitteluun?

EQF:ää ei ole suunniteltu koulutusohjelmien ja 
ammattien luokittelua varten, vaan siinä keskitytään 
tutkintojärjestelmiin ja tutkintojen viitekehyksiin. 
EQF:n tasokuvauksissa ei käsitellä osallistumista 
tiettyihin koulutusohjelmiin eikä tietyn tehtävän 
tai ammatin vaatimia taitoja. Tutkinnot liittyvät 
tietenkin koulutukseen ja työelämään, ja nämä 
tekijät ovat EQF:ssä hyvin tärkeitä. ISCED 
(kansainvälinen koulutusluokitus) ja ISCO 
(kansainvälinen ammattiluokitus) on tarkoitettu 
erityisesti koulutus- ja ammattiluokitusta varten. 
EQF:ssä viitataan vain osittain ja epäsuorasti 
koulutusohjelmien hierarkiaan (esim. EQF:ssä 
korkeammalla tasolla oleva tutkinto vastaa hyvin 
todennäköisesti ISCED:n korkeampia tasoja) ja 
ammattien hierarkiaan (esim. alemman EQF-tason 
tutkinto johtaa todennäköisimmin työtehtävään, 
joka sijoittuu ISCO:n alemmalle taitotasolle). 
EQF keskittyy kuitenkin tietoina, taitoina ja 
pätevyytenä ilmeneviin oppimistuloksiin. Niitä 
pidetään koulutusohjelmista ja ammatillisista 
toimintaympäristöistä riippumattomina.

Näin ollen EQF on uusi väline, jonka avulla koulutus- 
ja ammattiluokituksia voidaan yhdistää ja joka toimii 
tavallaan siltana ISCED:n ja ISCO:n välillä. 

12. miten EQF liittyy eurooppalaisen korkeakou-
lutusalueen viitekehykseen? 

Tutkintojen viitekehysten kehittäminen alkoi 
Euroopassa yhdeltä koulutusalalta, eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksestä 
(QF-EHEA), jota on kehitetty vuodesta 1999 (Bolognan 
julistus; Dublinin kuvaukset hyväksyttiin vuonna 2005). 
EQF:ää puolestaan alettiin kehittää vuonna 2005.  
Näillä kahdella viitekehyksellä on ilmeisiä 
yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä: kumpikin on 
metaviitekehys, kummassakin opintoala on laaja ja 
kumpikin on suunniteltu selkeyttämään tutkintoja 
Euroopassa. Molempiin liittyy laadunvarmistus ja se, 
että tasojen määrittelyssä käytetään käsitettä “paras 
sopivuus”. Kummassakin pyritään selvästi tukemaan 
elinikäistä oppimista ja työvoiman liikkuvuutta. 

Ilmeisistä yhtäläisyyksistä huolimatta viitekehyksissä 
on myös eroja, jotka liittyvät tavoitteisiin ja 
käytettyihin kuvauksiin. QF-EHEA:lla pyritään 
yhtenäistämään järjestelmiä, kun taas EQF:n tarkoitus 
on vertailla järjestelmien vastaavuutta. Yksi Bolognan 
prosessin keskeisistä tavoitteista on yhtenäistää 
Euroopan korkea-asteen koulutusjärjestelmät ottamalla 
käyttöön yhteiset tutkintorakenteet (kolmisyklinen 
tutkintorakenne). EQF:n avulla sen sijaan ei 
yhtenäistetä tutkintoja tai tutkintojärjestelmien osia, 
vaan sen on tarkoitus toimia tutkintojen ja erilaisten 
järjestelmien välisiä yhteyksiä selventävänä välineenä. 

Jotta nämä kaksi metaviitekehystä voitaisiin 
kytkeä toisiinsa, EQF-asiakirjassa vahvistetaan 
yhteensopivuudet QF-EHEA:n kanssa. EQF:n 
korkeammat tasot on laadittu suoraan EHEA:n 
kuvausten mukaan ennen kaikkea siksi, että on pyritty 
välttämään kahden erillisen viitekehyksen syntyminen. 
Näin ollen joidenkin EQF-tasojen oppimistulokset 
vastaavat QF-EHEA:n syklien kuvauksia. Tasoilla 
5–8 on selvä ristiviittaus. QF-EHEA:n vastaavien 
syklien kuvauksia, jotka on kehitetty Bolognan 
prosessiin liittyvässä yhteisessä laatualoitteessa, 
voidaankin pitää EQF:n tasojen 5–8 kuvausten 
kanssa yhteensopivina. Vaikka käytetäänkin erilaisia 
kuvauksia, viitekehyksissä on samanlainen näkemys 
edistymisen ulottuvuuksista tietojen, taitojen 
(soveltaminen) ja ammatillisen käyttäytymisen osalta. 
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Koska EQF kuitenkin on yleinen viitekehys, johon 
pyritään sisällyttämään erilaisia oppimisen muotoja 
(ei ainoastaan korkea-asteen koulutukseen liittyvää 
oppimista vaan myös tutkintoja, jotka suuntautuvat 
enemmän ammatin hankkimiseen), kuvaukset ovat 
väljempiä, yleispätevämpiä ja pakostakin kattavampia 
kuin Dublinin kuvaukset, joita käytettiin määriteltäessä 
QF-EHEA:n tasoja. Tämä tarkoittaa, että tasoja voidaan 
pitää toisiaan vastaavina, vaikka tasojen kuvaukset 
eivät ole samat. EQF-tasot 5–8 voivat siksi vastata 
muodollisesti korkeakoulussa opiskellen hankittuja 
tutkintoja, mutta myös virallisen ja epävirallisen 
oppimisen sekä arkioppimisen kautta saatuja 
ammatillisia tutkintoja.

QF-EHEA-viitekehyksessä oppimistulokset ymmärretään 
kuvauksiksi siitä, mitä oppijan odotetaan tietävän, 
ymmärtävän ja osaavan kunkin syklin päättyessä. 
Dublinin kuvauksissa mainitaan seuraavat viisi 
ulottuvuutta: “knowledge and understanding” (tiedot ja 
ymmärrys), “applying knowledge and understanding” 
(tietojen ja ymmärryksen soveltaminen), “making 
judgements” (päätösten teko), “communication” 
(viestintä) ja “learning skills” (oppimistaidot). EQF:n 
tietoja ja taitoja koskevat ulottuvuudet kattavat kolme 
ensimmäistä ulottuvuutta pääpiirteittäin, mutta 
EQF:ssä ei nimenomaisesti mainita avaintaitoja, kuten 
viestintä, eikä metataitoja, kuten oppimaan oppiminen. 
Ne kuuluvat osittain itsestäänselvyyksinä kaikkiin 
sarakkeisiin, mutta pääasiassa niiden ajatellaan 
sisältyvän pätevyyttä koskevaan sarakkeeseen  
(ks. myös kysymys 10).

Vaikka EQF:n tasojen määrittelyssä käytetyt kuvaukset 
eroavat Dublinin kuvauksista, EQF:n tasojen kuvaukset 
sisältävät Bolognan kuvaukset ja ovat siis niiden 
kanssa yhteensopivia. 

Esimerkiksi EQF:n tasolla 7 oppimistulokset 
käsittävät muun muassa “erikoistuneet 
ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- 
ja/tai innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja 
menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen tietojen 
yhdistämiseen”. Samalla tavoin QF-EHEA:n toisessa 
syklissä viitataan “edellytyksiin omaperäiselle 
ajatusten kehittämiselle ja/tai soveltamiselle usein 

tiedekontekstissa”. EQF:n tason 8 oppimistuloksissa 
edellytetään “näyttöä huomattavasta auktoriteetista, 
innovointikyvystä, itsenäisyydestä, tieteellisestä 
ja ammatillisesta luotettavuudesta ja kestävästä 
sitoutumisesta uusien ideoiden tai prosessien 
kehittämiseen merkittävimmissä työ- tai 
opintoympäristöissä, tutkimustoiminta mukaan 
luettuna”, ja QF-EHEA:n kolmannessa syklissä 
edellytetään, että henkilö on “tuottanut uutta, 
laajuudeltaan huomattavaa tutkimustietoa tiedon 
eturintamaan; osa tästä tiedosta ansaitsee pääsyn 
kansallisesti tai kansainvälisesti arvostettuun 
julkaisuun” ja että hän “kykenee kriittiseen 
analyysiin, arvioimiseen ja synteesin tekemiseen 
ajatusten pohjalta”. 
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