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Yleiset tavoitteet, jotka liittyvät koko prosessiin ja perustuvat 
ammattikorkeakoululakiin (4.7.2013/546) ja master-tutkinnon 
osaamisen EQF- ja NQF-tasoihin 

Koulutustoiminnan tulee painottua työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin (Ammattikorkeakoululaki 546/2013, § 4). Lisäksi tulee 
harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 
Ammattikorkeakoulun hallituksessa tulee olla työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta, jotta edellä mainittujen tehtävien hoidon 
kannalta ammattikorkeakouluilla olisi riittävää yhteistyötä ja asiantuntemusta. (Ammattikorkeakoululaki 546/2013, § 18.) 

YAMK-tutkinnon opintojen tavoitteet: 

1. Laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja 
johtamistehtävissä. 

Osaamistavoitteena: Opiskelija kokoaa ja arvioi alansa työelämän kannalta merkittävää näyttöön perustuvaa tietoa, jota 
hän hyödyntää alansa kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- 
ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opiskelija kehittää alansa työelämää, työyhteisöjen toimintaa ja työ 
hyvinvointia. Opiskelija kehittää käytännön palveluita, tuotteita ja menetelmiä arvioiden samalla kehitettävien palveluiden, 
tuotteiden ja menetelmien laatua ja vaikuttavuutta kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija osaa toimia 
niin, että teknologiaa ja muuta osaamista voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseksi ja viennin aikaan saamiseksi.  

2. Syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet 
seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. 

Osaamistavoitteena: Opiskelija kykenee toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä ja yrittäjänä 
ymmärtäen alansa yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija arvioi kriittisesti olemassa olevaa tietoa, kokoaa ja tuottaa 
alaltaan käyttökelpoista ja hyödynnettävää tietoa käytäntöä kehittäen. Opiskelija kehittää toimintaa innovatiivisesti ja 
huomioi yhteiskunnan muutokset sekä alan kansallisen ja kansainvälisen ohjeiston.   

3. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. 

Osaamistavoitteena: Opiskelija arvioi osaamistaan ja kehittää uramahdollisuuksiaan.   

4. Hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. 

Osaamistavoitteena: Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alansa että alansa ulkopuoliselle yleisölle. 
Opiskelija käyttää alan käsitteitä ja termistöä. Kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen vieraalla kielellä. 

NQF kansallinen taso – master-koulutus taso 7 

Kansallisen viitekehyksen tarkoituksena on 

 lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, 

 parantaa tutkintojärjestelmän toimivuutta ja selkeyttä, 

 helpottaa koulutusjärjestelmässä liikkumista, 

 yhtenäistää ja lisätä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja 

 konkretisoida elinikäisen oppimisen periaatetta ja korostaa oppimislähtöisyyttä ja oppimistuloksia korostavaa näkökulmaa 
koulutuksessa. 

Taso 7 - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto 

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 
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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. 

EQF - Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) muodostuu kahdeksasta tasosta, jotka kattavat kaikki tutkinnot perustasosta 
edistyneeseen tasoon. EQF-tasojen määrittely perustuu oppimistulosten kuvailuun. EQF kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä 
riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. EQF sisältää yleissivistävän, ammatillisen ja 
korkea-asteen koulutuksen.  

EQF tarjoaa tutkintojen kuvailemiseen yhteisen kielen, joka auttaa jäsenvaltioita, työntekijöitä ja yksittäisiä ihmisiä vertailemaan EU:n 
erilaisissa koulutusjärjestelmissä suoritettuja tutkintoja tai muutoin hankittua osaamista. Se auttaa selkiyttämään tutkintojen ja eri 
koulutusjärjestelmien vastaavuuksia. EQF:n avulla helpotetaan tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamista, siirtoa ja käyttöä eri 
koulutusjärjestelmissä sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamista ja tunnustamista ja edistetään elinikäistä oppimista.  

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät ja lanseerasivat marraskuussa 2007 suosituksen eurooppalaisen tutkintojen ja 
osaamisen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Lopullinen suositus annettiin huhtikuussa 2008.  

Suomi on päättänyt ottaa EQF:n käyttöön. Suomen kansalliseksi koordinaatiopisteeksi on kesäkuussa 2008 nimetty Opetushallitus. 
Lisäksi opetusministeriö asetti syksyllä 2008 työryhmän valmistelemaan Suomen kansallista viitekehystä. Työryhmän muistio 
valmistui kesäkuussa 2009. Tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen kehittämistyötä on jatkettu työryhmän 
ehdotusten ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta. Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä (38/2012) 
annettiin eduskunnalle toukokuussa 2012, ja se on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esityksessä esitetään, että laki 
tulisi voimaan 1.1.2013. 

EQF TASO 7 - Olennaiset oppimistulokset 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


