
EUROOPPALAINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS 
 
 

 Tiedot  Taidot Pätevyys 

EQF taso 6 

Amk-tutkinto 

 

Edistyneet työ- tai 
opintoalan tiedot, joihin 
liittyy teorioiden ja 
periaatteiden kriittinen 
ymmärtäminen.  

Edistyneet taidot, jotka 
osoittavat asioiden 
hallintaa ja kykyä 
innovaatioihin ja joita 
vaaditaan 
erikoistuneella työ- tai 
opintoalalla 
monimutkaisten tai 
ennakoimattomien 
ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Monimutkaisten teknisten 
tai ammatillisten toimien 
tai hankkeiden 
johtaminen, vastuun 
ottaminen 
päätöksenteosta 
ennakoimattomissa työ- tai 
opintoympäristöissä. 
Vastuun ottaminen 
yksittäisten henkilöiden tai 
ryhmien ammatillisen 
kehityksen hallinnasta. 

 
 
 Tiedot  Taidot  Pätevyys  

EQF taso 7  

Yamk-tutkinto 

Pitkälle erikoistuneet, 
osittain työ- tai opintoalan 
huippuosaamista vastaavat 
tiedot, joita käytetään 
itsenäisen ajattelun ja/tai 
tutkimuksen perustana. 

Alan ja eri alojen 
rajapintojen tietoihin 
liittyvien kysymysten 
kriittinen ymmärtäminen. 

Erikoistuneet 
ongelmanratkaisutaidot, 
joita vaaditaan tutkimus- 
ja/tai 
innovaatiotoiminnassa 
uusien tietojen ja 
menettelyjen 
kehittämiseen ja eri alojen 
tietojen yhdistämiseen. 

Monimutkaisten, 
ennakoimattomien ja 
uusia strategisia 
lähestymistapoja 
vaativien työ- tai 
opintoympäristöjen 
johtaminen ja 
muuttaminen. 

Vastuun ottaminen 
ammattialan tietojen ja 
käytäntöjen 
kartuttamisesta ja/tai 
ryhmien strategisen 
toiminnan arvioinnista. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29


TUTKINTOJEN JA MUUN OSAAMISEN KANSALLINEN VIITEKEHYS 
 
 
NQF taso 6  

Amk-tutkinto 

 

Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, 
keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja 
arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen 
kattavuuden ja rajat.  
 
Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa 
ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai 
taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee 
työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon 
ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan 
itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja 
kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. 
 
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä 
alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään 
ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. 
 
 
 
 

NQF taso 7  

Yamk-tutkinto 

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat 
käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai 
tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä 
kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan 
vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia 
tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. 
 
Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai 
yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia 
ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. 
Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee 
kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden 
kehityksestä. 
 
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan 
että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja 
vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. 
 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Tutkintojen_kansallinen_viitekehys.html
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