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LYHYET PERUSTELUT

A. YHTEENVETO EHDOTUKSESTA

Nopeat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä väestön ikääntyminen ovat 
Euroopalle tyypillisiä ilmiöitä, joiden vuoksi elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä. 
Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien jatkuva kehittäminen ja tunnustaminen on 
ehdottoman tärkeää EU:n kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Nykyjärjestelmien esteet haittaavat yksittäisten kansalaisten koulutukseen pääsyä ja eri 
laitosten myöntämien tutkintojen yhdistämistä. Ne heikentävät heidän mahdollisuuksiaan 
todelliseen elinikäiseen oppimiseen ja vaikeuttavat liikkumista Euroopan työmarkkinoilla. 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on tarkoitettu pääasiassa välineeksi, jolla 
määritetään tutkintojen vastaavuudet ja vertaillaan neutraalisti erilaisia koulutusjärjestelmiä 
sekä lujitetaan yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta eri sidosryhmien välillä. Näin pyritään 
lisäämään avoimuutta ja helpottamaan tutkintojen siirtoa ja käyttöä eri koulutusjärjestelmissä 
ja koulutustasoilla, kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.

EQF:n keskeisen osan muodostavat kahdeksan viitetasoa, jotka tarjoavat yhteisen 
vertailupohjan kansallisille ja eri toimialojen koulutuksesta vastaaville viranomaisille. 
Kyseiset kahdeksan tasoa kattavat koko tutkintojen kirjon oppivelvollisuuskoulutuksen 
päättymisestä korkeimpaan akateemisen ja ammatillisen koulutuksen tasoon.

EQF:n ensisijaisia käyttäjiä ovat kansallisista ja/tai toimialojen tutkintojärjestelmistä ja 
viitekehyksistä vastaavat elimet. 

B. VALMISTELIJAN KOMMENTIT

EQF:n tulisi toimia yhteistyökehyksenä ja koulutusalan kansallisten sidosryhmien ja 
kansainvälisten toimialajärjestöjen keskinäisen luottamuksen lujittajana. 

Valmistelija huomauttaa, että EQF:n onnistunut toteutus edellyttää kuitenkin kansallisilta 
koulutusviranomaisilta ja toimialajärjestöiltä vapaaehtoista sitoutumista. EQF:n tavoitteena on 
myös luoda tiiviimmät yhteydet kansallisten tutkintojärjestelmien välille. Valmistelija yhtyy 
näkemykseen, että kansallisten tutkintojen viitekehysten kehittäminen parantaisi hankkeen 
onnistumismahdollisuuksia.

Lisäksi valmistelija katsoo, että EQF olisi rakennettava sellaisen jo tapahtuneen kehityksen 
varaan, josta on tullut osa eurooppalaista koulutusta, kuten Bolognan prosessin tulokset.

Valmistelija painottaa myös, että kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien 
vastavuoroinen tunnustaminen on ehdottoman tärkeää EU:n kilpailukyvyn ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden sekä yksittäisten kansalaisten liikkuvuuden kannalta. 

Korostettakoon vielä, että EQF:n käytöstä tehtävien kansallisten tai toimialakohtaisten 
päätösten perustana on oltava sitoutuminen laadunvarmistukseen. 
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Laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotto kaikilla asiaankuuluvilla koulutustasoilla ja itse 
yhteistyömenettelyssä on ehdottoman tärkeää keskinäisen luottamuksen kehittymisen 
kannalta. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta toukokuussa 2004 tehdyt 
neuvoston päätelmät, eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhteistyön 
jatkamisesta helmikuussa 2006 annettu suositus sekä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
laadunvarmistusta koskevat standardit ja suuntaviivat ovat tärkeimmät asiaan liittyvät 
viiteasiakirjat. 

Lopuksi valmistelija on vakuuttunut, että on seurattava tiiviisti EQF:n oppimistuloksiin –
epävirallisen ja arkioppimisen tulokset mukaan lukien – perustuvan toimintatavan vaikutuksia 
tietojen, taitojen ja pätevyyksien luokitteluun.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kansalaisten tietojen, taitojen ja 
pätevyyksien kehittäminen on ehdottoman 
tärkeää Euroopan yhteisön kilpailukyvyn ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.
Sen vuoksi olisi edistettävä ja parannettava 
elinikäistä oppimista ja tutkintojen käyttöä 
kansallisella ja yhteisön tasolla.

(1) Kansalaisten tietojen, taitojen ja 
pätevyyksien kehittäminen ja 
tunnustaminen on ehdottoman tärkeää 
Euroopan yhteisön kilpailukyvyn ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. 
Sen vuoksi olisi edistettävä ja parannettava 
elinikäistä oppimista ja tutkintojen käyttöä 
kansallisella ja yhteisön tasolla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämä suositus on yhdenmukainen
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
puitteiden ja Bergenissä toukokuussa 2005 
korkea-asteen koulutuksesta vastaavien 
ministerien hyväksymien koulutussyklien 

(8) Tämä suositus perustuu eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen puitteisiin ja 
koulutussyklien kuvauksiin, joista 
45 Euroopan maan korkea-asteen 
koulutuksesta vastaavat ministerit sopivat 
kokouksessaan Bergenissä 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kuvausten kanssa. toukokuussa 2005 osana Bolognan 
prosessia. 

Perustelu

On tärkeää rakentaa sellaisen jo tapahtuneen kehityksen varaan, josta on tullut osa 
eurooppalaista koulutusta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksesta toukokuussa 2004 
tehdyt neuvoston päätelmät1, 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
laadunvarmistusyhteistyön jatkamisesta 
15. helmikuuta 2006 annettu suositus2 sekä 
korkea-asteen koulutuksesta vastaavien 
ministerien Bergenin kokouksessa 
toukokuussa 2005 sopimat eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen laadunvarmistusta 
koskevat standardit ja suuntaviivat 
sisältävät yhteiset laadunvarmistuksen 
periaatteet, joihin eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanon 
olisi pohjauduttava.
_____________

1 9599/04.
2 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.

Tarkistus 4
Suositus jäsenvaltioille 4 a (uusi)

4 a. edistävät ja soveltavat liitteessä II 
olevia koulutuksen laadunvarmistuksen 
periaatteita vahvistettaessa yhteydet 
kansallisissa tutkintojärjestelmissä 
käytettyjen korkea-asteen ja ammatillisen 
koulutuksen tutkintojen ja eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen välillä;
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Tarkistus 5
Liite I, alaviite **

** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen ensimmäisen 
syklin kuvaus vastaa EQF-tason 6 
oppimistuloksia.

** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen ensimmäisen 
syklin kuvaus, josta korkea-asteen 
koulutuksesta vastaavat ministerit sopivat 
kokouksessaan Bergenissä 
toukokuussa 2005 osana Bolognan 
prosessia, vastaa EQF-tason 6 
oppimistuloksia. 

Tarkistus 6
Liite I, alaviite ***

*** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen toisen syklin 
kuvaus vastaa EQF-tason 7 oppimistuloksia.

** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen toisen syklin 
kuvaus, josta korkea-asteen koulutuksesta 
vastaavat ministerit sopivat kokouksessaan 
Bergenissä toukokuussa 2005 osana 
Bolognan prosessia, vastaa EQF-tason 7 
oppimistuloksia. 

Tarkistus 7
Liite I, alaviite****

**** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen kolmannen syklin 
kuvaus vastaa EQF-tason 8 oppimistuloksia.

** Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
tutkintojen viitekehyksen kolmannen syklin 
kuvaus, josta korkea-asteen koulutuksesta 
vastaavat ministerit sopivat kokouksessaan 
Bergenissä toukokuussa 2005 osana 
Bolognan prosessia, vastaa EQF-tason 8 
oppimistuloksia.

Tarkistus 8
Liite II, otsikko

Koulutuksen alalla noudatettavat 
laadunvarmistusperiaatteet

Eurooppalaisessa tutkintojen 
viitekehyksessä noudatettavat korkea-asteen 
ja ammatillisen koulutuksen yhteiset 
laadunvarmistusperiaatteet


