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Inledning 
 
Vid yrkeshögskolorna i Finland har kunnandet inom examina definierats som utbildningsspecifika och 

gemensamma kompetenser. Med kompetenser avses omfattande helheter av kunnande som kombine-

rar individens kunskaper, färdigheter och attityder. Utbildningsspecifika kompetenser utgör grunden 

för den studerandes yrkesexpertis. Gemensamma kompetenser är gemensamma kompetensområden 

för olika utbildningar och kvalifikationer som skapar en grund för att fungera i arbetslivet, samarbeta 

och utveckla sakkunskap. 

Syftet med denna rekommendation för tillämpning av gemensamma kompetenser för yrkeshögskole-

examina är att främja en gemensam syn på hur de kompetensnivåbeskrivningar som presenteras i den 

nationella referensramen för examensbaserat och övrigt kunnande (National Qualifications Framework, 

NQF) tillämpas i läroplansarbetet, utarbetandet av kompetensprofiler och bedömningen av kunnandet.  

Rekommendationen grundar sig på ARENE rf:s rekommendation från år 2010 om gemensamma kompe-

tenser för examina (Rådet för yrkeshögskolornas rektorer 2010). Våren 2021 beslöt man att genomföra 

en uppdatering av den över 10 år gamla rekommendationen. En arbetsgrupp bestående av experter från 

olika yrkeshögskolor utsågs för detta. I uppdateringsarbetet har man utnyttjat olika yrkeshögskolors till-

lämpningar av den nationella rekommendationen och en enkät bland direktörerna som ansvarar för yr-

keshögskolornas utbildning om behoven av att ändra rekommendationen från 2010. Man har dessutom 

utnyttjat respons som samlats in under åren 2019 och 2020 av de som utexaminerats från yrkeshögsko-

lorna fem år tidigare. Respons på utkastet till rekommendationen begärdes av de direktörer som ansva-

rar för yrkeshögskolans utbildning, Arenes utbildningsutskott och branschspecifika grupper samt Fin-

lands studerandekårers förbund SAMOK rf. Rekommendationen ändrades utifrån responsen. 

  

http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_nqf.pdf


Rekommendation för yrkeshögskolekvalifikationernas gemensamma 

kompetenser 
 

 

 

 
 



 Yrkeshögskoleexamen 

 

Högre  

yrkeshögskoleexamen 

 

Lär dig att  

lära dig  

 

 

Den utexaminerade studeranden identifierar 

styrkorna och utvecklingsobjekten i sin kompe-

tens och sina inlärningssätt samt utnyttjar möj-

ligheterna till gemenskap och digitalisering i sitt 

lärande. 

 

- bedömer och utvecklar sitt kunnande 

och sina inlärningssätt i olika inlär-

ningsmiljöer. 

- kan skaffa, kritiskt bedöma och ända-

målsenligt tillämpa den nationella och 

internationella kunskapsbasen och 

praxisen inom sitt område. 

- tar också ansvar för gruppens inlär-

ning och för att dela med sig av det 

man lärt sig. 

 

Den utexaminerade studeranden främjar kom-

petensutvecklingen och kontinuerligt lärande 

för sig själv och sin gemenskap genom att ut-

nyttja kunskap och digitaliseringsmöjligheter 

inom olika områden.  

 
- kan på ett mångsidigt och målinriktat 

sätt bedöma och utveckla sin exper-

tis i olika skeden av sin karriär och 

sitt liv. 

- kan skaffa, kritiskt bedöma och pro-

ducera information med beaktande 

av olika branschers perspektiv. 

- kan utveckla och leda gemenskapens 

målinriktade, kontinuerliga lärande. 

 

Att verka i  

arbetslivet  

 

 

 

 

Den utexaminerade studeranden har mångsidiga 

arbetslivsfärdigheter och kan arbeta i arbetsge-

menskaper inom sitt område  

 

- kan arbeta konstruktivt i arbetsge-

menskapen och främja sitt eget och 

arbetsgemenskapens välbefinnande. 

- kan fungera yrkesmässigt i kommuni-

kations- och interaktionssituationer i 

arbetslivet.  

- utnyttjar de möjligheter som teknolo-

gin och digitaliseringen medför i sitt 

eget arbete. 

- förstår komplexiteten i det föränder-

liga arbetslivet och den egna resilien-

sen i föränderliga arbetslivssituat-

ioner. 

- har färdigheter för ett företagarlikt 

sätt att arbeta. 

Den utexaminerande studeranden kan ut-

veckla och leda sin arbetsgemenskap samt 

förnya arbetslivet 

 

- kan utveckla och leda sektorövergri-

pande team och arbetsgemen-

skaper. 

- kan utveckla arbetsgemenskapernas 

kommunikations- och interaktions-

kultur. 

- kan utveckla och leda det övergri-

pande välbefinnandet i arbetsge-

menskapen.  

- utnyttjar teknikens och digitali-

seringens möjligheter i utveckling 

och ledning. 

- främjar arbetsgemenskapens resili-

ens. 

 



 

Etik Den utexaminerande studeranden agerar enligt 

yrkesområdets etiska principer och värderingar 

med beaktande av principerna om jämlikhet och 

likabehandling.  

 

- är kapabel att ansvara för sin egen 

verksamhet och dess följder och re-

flektera över dem enligt den egna 

branschens yrkesetiska principer och 

värderingar. 

-  

 

beaktar andra och främjar jämlikhet 

och likabehandling. 

- beaktar mångfald och tillgänglighet i 

sin verksamhet. 

- förstår principerna för god vetenskap-

lig praxis och följer dem. 

- kan påverka samhället utifrån etiska 

värden. 

 

 

Den utexaminerande studeranden bedömer 

och främjar yrkesområdets etiska principer 

och värderingar med beaktande av principerna 

om jämlikhet och likabehandling. 

 

- kan främja etiskt hållbar verksamhet 

och etisk reflektion i olika verksam-

hetsmiljöer. 

- främjar förverkligandet av yrkese-

tiska principer och värderingar. 

- fattar beslut med beaktande av indi-

viduella, samhälleliga och samhälle-

liga perspektiv. 

- beaktar förverkligandet av mångfald 

och tillgänglighet.    

- genomför principerna för god veten-

skaplig praxis och främjar tillämp-

ningen av dem i sin arbetsgemen-

skap. 

- kan utifrån etiska värden leda verk-

samhet som påverkar samhället. 

 

Hållbar  

utveckling 
Den utexaminerande studeranden känner till 

principerna för hållbar utveckling, främjar ge-

nomförandet av dem samt agerar ansvarsfullt 

som yrkesperson och som medlem i samhället. 
 
- kan använda information relaterad till 

sitt eget område för att söka, ta i bruk 

och etablera hållbara lösningar och 

verksamhetsmodeller.   

- förstår hållbarhetsutmaningar, hur de 

är beroende sinsemellan samt många 

synvinklar av saker och problem.   

 

Den utexaminerande studeranden utvecklar 

och leder hållbara och ansvarsfulla verksam-

hetssätt i sitt arbete samt främjar en hållbar 

förändring i arbetsgemenskapen och sam-

hället.  
 
- kan tillämpa kunskap om hållbar ut-

veckling och framtidsbilder på ett 

övergripande sätt som grund för håll-

bara lösningar. 

- kan analysera och bedöma systema-

tiska beroenden av multiprofession-

ella komplexa problem samt lösning-

arnas olika dimensioner 

- kan leda sökandet, ibruktagandet och 

etableringen av hållbara lösningar och 



verksamhetsmodeller i sin arbetsge-

menskap.   

 

International-

ism och kultu-

rell mångfald 

Den utexaminerande studerande kan arbeta i 

mångkulturella och internationella verksamhets-

miljöer och nätverk. 
 
- känner till hur den egna kulturella bak-

grunden påverkar verksamheten och 

kan utveckla verksamhetssätt som be-

aktar mångkulturalism i sin arbetsge-

menskap. 

- kan följa med och utnyttja den internat-

ionella utvecklingen inom sitt eget om-

råde i sitt arbete. 

- är förmögen till internationell kommu-
nikation i sina arbetsuppgifter. 

 

Den utexaminerande studerande kan utveckla 

och leda mångkulturella och internationella 

verksamhetsmiljöer och nätverk. 
 
- kan i sin arbetsgemenskap utveckla 

tillvägagångssätt som beaktar kultu-

rell mångfald. 

- kan förutse den globala utvecklingens 

och fenomens effekter och möjlig-

heter. 

- har förmåga till internationell växel-

verkan, kommunikation och utveckl-

ing av verksamheten inom sitt eget 

område.  

 

Förutseende 

utveckling  

 

Den utexaminerande studerande kan utveckla 

lösningar som förutser den egna branschens 

framtid genom att tillämpa befintlig information 

såväl som forsknings- och utvecklingsmetoder. 
 
− löser problemsituationer kreativt och 

förnyar verksamhetssätten tillsam-
mans med andra. 

− Kan arbeta i projekt i samarbete med 

aktörer inom olika branscher. 

− vet hur man ska tillämpa befintlig kun-

skap inom branschen i utvecklingen och 

utnyttja forsknings- och utvecklings-

metoder. 

− kan söka kundorienterade, hållbara och 

ekonomiskt lönsamma lösningar ge-

nom att förutse framtiden för sin 

bransch. 

 

Den utexaminerande studeranden kan leda ut-

vecklingen av nya lösningar som förutser fram-

tiden och producera ny information med hjälp 

av olika forsknings- och utvecklingsmetoder. 
 
− producera ny information och förnya 

tillvägagångssätten genom att kombi-

nera kompetens inom olika områden. 

- kan genomföra forsknings-, utveckl-

ings- och innovationsprojekt samt till-

lämpa olika forsknings- och utveckl-

ingsmetoder. 

- kan utveckla kundorienterade, håll-

bara och ekonomiskt lönsamma lös-

ningar genom att förutse framtiden 

för sin bransch.  

- kan analysera nuläget och förutse den 

egna branschens framtid och föränd-

ringar i verksamhetsmiljön. 

 

  



Europeisk referensram för kvalifikationer och kunnande  
European Qualifications Framework (EQF) 

Målet med Bolognaprocessen har varit att skapa ett europeiskt område för högre utbildning. Med hjälp 

av ett enhetligt område för högre utbildning har man strävat efter att öka den europeiska högskoleut-

bildningens konkurrenskraft och dragningskraft jämfört med andra världsdelar. Målet är att göra utbild-

ningen och läroplanerna för högskolorna i medlemsländerna enhetliga så att det blir lättare att jämföra 

kompetensnivåerna och så att studenter och arbetstagare kan röra sig smidigt från ett land till ett an-

nat. Dessutom blir identifieringen av de studerandes kompetens tydligare och när de byter studieplats 

behöver de inte upprepa det de lärt sig tidigare.  

Den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) är ett gemensamt europeiskt referenssystem 

som grundar sig på inlärningsresultat och kompetens och med hjälp av vilket olika länders nationella 

examenssystem och referensramar för kvalifikationer kopplas samman. Referensramen omfattar. 

EQF:s åtta (8) nivåer omfattar alla typer av europeiska examina på alla nivåer, från grundnivå till avance-

rad nivå. I referensramen ingår dessutom examina som skaffats inom grund- och vidareutbildningen. 

Varje nivå borde i princip vara tillgänglig genom olika utbildnings- och karriärval. 

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) grundar sig referensnivåerna på inlärningsre-

sultat som beskrivs som kunskaper (knowledge), färdigheter (skills) och kvalifikationer (competences). 

Var och en av de åtta nivåerna har definierats genom att beskriva inlärningsresultaten, som väsentligt 

anknyter till examina på nivån i fråga, i vilket examenssystem som helst (bilaga 1). EQF fokuserar på vad 

en person med en viss examen vet, förstår och kan göra i slutet av inlärningsprocessen. Genom att 

flytta tyngdpunkten till inlärningsresultaten är det enligt rekommendationen möjligt att beakta skillna-

derna i de europeiska utbildningssystemen, eftersom jämförelse som endast baserar sig på satsningar 

(till exempel studiernas längd) är svår. 

EQF kan hjälpa enskilda personer med stor arbetslivs- eller annan erfarenhet genom att underlätta er-

kännandet av informellt och officiellt lärande. Genom att lägga tyngdpunkten på inlärningsresultaten 

kan man bedöma om de förvärvade inlärningsresultaten till sitt innehåll och sin betydelse motsvarar 

officiella examina. 

EQF grundades år 2008 och reviderades år 2017. I EQF deltar förutom EU-länderna även Island, Liech-

tenstein och Norge inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kandidatländerna Albanien, Mon-

tenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet, de potentiella kandidatländerna Bosnien och Hercego-

vina samt Kosovo och Schweiz. 

EQF är förenligt med referensramen för kvalifikationer inom det europeiska högskoleområdet (QF-

EHEA) och beskrivningarna av dess cykler. I samband med den mellanstatliga Bolognaprocessen år 

2005 enades ministrarna med ansvar för utbildning om denna referensram.  

The framework of qualifications for the European Higher Education Area.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/WG_Frameworks_qualification/85/2/Framework_qualificationsforEHEA-May2005_587852.pdf


Nationell referensram för kvalifikationer och andra kompetenshel-

heter 
Finnish National Framework for Qualifications and Other Competence Modules (FiNQF) 

Finlands referensram för kompetenser beskriver de kvalifikationer, lärokurser och andra omfattande 

kompetenshelheter som hör till vårt nationella utbildningssystem. Referensramen omfattar bland an-

nat allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning.  

Examina, lärokurser och andra omfattande kompetenshelheter har placerats på åtta nivåer på basis av 

det kunnande som de förutsätter. Det kunnande som produceras på varje nivå definieras i statsrådets 

förordning och beskrivningarna motsvarar svårighetsgraderna i den europeiska referensramen för kva-

lifikationer. Yrkeshögskoleexamina har placerats på nivå 6 och högre yrkeshögskoleexamina på nivå 7 

(bilaga 1). 

 

Syftet med den nationella referensramen är att 

- öka kvalifikationernas nationella och internationella öppenheten och jämförbarhet 

- förbättra kvalifikationssystemets funktion och tydlighet 

- göra det lättare att röra sig i utbildningssystemet 

- harmonisera och öka identifieringen och erkännandet av tidigare förvärvad kompetens 

- konkretisera principen om livslångt lärande och betona ett perspektiv som betonar inlärningso-

rientering och inlärningsresultat i utbildningen. 

 

I kvalifikationer eller kompetenshelheter på samma nivå kan olika kompetensdimensioner betonas.  Ut-

bildningsanordnarna antecknar i kvalifikationsintyget, betyget eller den bilaga som är avsedd för inter-

nationellt bruk av kvalifikationsintyget, på vilken nivå examen, lärokursen eller den övriga kunskapshel-

heten placeras inom den nationella och europeiska referensramen för kvalifikationer. 

Referensramen för kvalifikationer i Finland grundar sig på Europaparlamentets och rådets rekommen-

dation om inrättande av en europeisk referensram för kvalifikationer (European Qualifications 

Framework, EQF) för främjande av livslångt lärande. Finlands referensramen för kvalifikationer över-

ensstämmer också med den europeiska referensramen för högskoleexamina (European Higher Educat-

ion Area (EHEA) Qualifications framework).  

Bestämmelser om den nationella referensramen för kvalifikationer och andra kompetenshelheter finns 

i lagen (93/2017) och statsrådets förordning (120/2017).  

  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset


Bilaga 1 
 
Nationell referensram för kvalifikationer och andra kompetenshelheter  
Europeisk referensram för kvalifikationer 
Referensram för kvalifikationer inom det europeiska högskoleområdet  
 
BESKRIVNINGAR AV KOMPETENSNIVÅER 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tutkintojen_viitekehysten_osaamistaso-
kuvaukset_fi_sv_en.pdf  
 
NIVÅ 6 
Yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen 
 

Nationell referensram för kvalifikationer och 

andra kompetenshelheter 
 

Europeisk referensram för kvalifikationer 

 

- Behärskar omfattande och avancerad kun-

skap inom sitt eget område. Detta omfattar 

kritisk förståelse för och bedömning av teo-

rier, centrala begrepp, metoder och principer. 

- Förstår omfattningen av och gränserna för de 

professionella uppgiftsområdena och/eller 

vetenskapsområdena. 

- Behärskar avancerade kognitiva och praktiska 

färdigheter som visar förmåga att hantera sa-

ker, förmåga att tillämpa och förmåga till kre-

ativa lösningar och genomförande som krävs 

för att lösa komplicerade eller oförutsägbara 

problem inom ett specialiserat yrkesområde, 

vetenskapligt eller konstnärligt område. 

- Arbetar självständigt i expertuppgifter inom 

branschen och i internationellt samarbete el-

ler är företagare. 

- Leder komplicerade yrkesmässiga åtgärder 

eller projekt. Kan fatta beslut i oförutsedda 

verksamhetsmiljöer. 

- Ansvarar förutom för bedömningen och ut-

vecklingen av den egna kompetensen även för 

enskilda personers och gruppers utveckling. 

Beredskap för livslångt lärande. 

- Arbetar med olika slags människor i studie- 

och arbetsgemenskapen samt i andra grupper 

- Avancerade kunskaper inom arbets- eller stu-

dieområdet med kritisk förståelse för teorier 

och principer 

- Avancerade färdigheter som visar att man 

behärskar saker och ting och som kräver att 

man löser komplicerade eller oförutsägbara 

problem inom ett specialiserat arbets- eller 

studieområde 

- Ledning av komplicerade tekniska eller yr-

kesmässiga åtgärder eller projekt och an-

svarstagande i oförutsedda arbets- eller stu-

diemiljöer 

- Att ta ansvar för enskilda personers och grup-

pers yrkesmässiga utveckling 

 

Referensram för det europeiska  

högskoleområdet 
 
Kvalifikation inom den första cykeln beviljas stu-

deranden som 

- har påvisat sig ha kunskaper och förståelse 

inom ett utbildningsområde som bygger på 

allmänbildande utbildning på andra stadiet 

och som huvudsakligen bygger på läroböcker 

som ger fördjupad kunskap, men i viss mån 

också på den senaste forskningen inom om-

rådet 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf


och nätverk med beaktande av sociala och 

etiska aspekter. 

- Kommunicerar väl muntligt och skriftligt på 

sitt modersmål med publik både inom och ut-

anför branschen. 

- Kommunicerar och interagerar på det andra 

inhemska språket samt kan kommunicera och 

interagera internationellt inom sitt eget om-

råde på åtminstone ett främmande språk. 

 

- kan tillämpa sina kunskaper och sin förstå-

else på ett sakkunnigt sätt och vars kompe-

tens kännetecknas av en motiverad och håll-

bar argumentering och problemlösning i frå-

gor som gäller det egna området  

- kan samla in och tolka relevant information 

(främst inom sitt eget område) och dra slut-

satser samt begrunda deras samhälleliga, ve-

tenskapliga eller etiska aspekter  

- kan förmedla information, idéer, problem och 

lösningar till både experter och lekmän 

- har skaffat sig färdigheter för relativt själv-

ständiga fortsatta studier. 

 
NIVÅ 7 
Högre yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen 
 

Nationell referensram för kvalifikationer och 

andra kompetenshelheter 
 

Europeisk referensram för kvalifikationer 

 

- Behärskar omfattande och långt speciali-

serade begrepp, metoder och kunskaper som 

motsvarar specialkompetens inom det egna 

området och som används som grund för själv-

ständigt tänkande och/eller forskning. 

- Förstår frågor i anslutning till information om 

det egna och andra områdens gränssnitt och 

granskar dem och ny information kritiskt. 

- Löser också krävande problem med kreativa 

lösningar inom forskning och/eller innovat-

ionsverksamhet, där man utvecklar nya kun-

skaper och förfaranden samt tillämpar och 

kombinerar information från olika branscher. 

- Arbetar självständigt i krävande expertuppgif-

ter inom branschen och i internationellt sam-

arbete eller är företagare. 

- Leder och utvecklar komplexa, oförutsägbara 

och nya strategiska tillvägagångssätt. 

- Leder saker och/eller människor. 

- Bedömer enskilda personers och gruppers 

verksamhet. Kartlägger kunskaperna och 

- Långt specialiserad information som delvis 

motsvarar spetskompetensen inom arbets- 

eller studieområdet och som används som 

grund för självständigt tänkande och/eller 

forskning 

- Kritisk förståelse för frågor som berör områ-

dets och olika branschers gränsytor 

- Specialiserad problemlösningsförmåga som 

krävs i forsknings- och/eller innovationsverk-

samhet för att utveckla nya kunskaper och 

förfaranden och för att kombinera informat-

ion från olika områden 

- Ledning och ändring av komplicerade, oförut-

sedda och nya strategikrävande arbets- eller 

studiemiljöer 

- Att ta ansvar för utökning av information och 

praxis inom branschen och/eller bedömning 

av gruppernas strategiska prestation. 

 

Referensram för det europeiska  

högskoleområdet 



praxisen inom det egna området och/eller an-

svarar för andras utveckling. 

- Beredskap för livslångt lärande. 

- Arbetar med olika slags människor i studie- 

och arbetsgemenskapen samt i andra grupper 

och nätverk med beaktande av sociala och 

etiska aspekter. 

- Kommunicerar väl muntligt och skriftligt på 

sitt modersmål med publik både inom och ut-

anför branschen.  

- Kommunicerar och interagerar på det andra 

inhemska språket samt är förmögen till krä-

vande internationell kommunikation och väx-

elverkan inom sitt eget område på åtminstone 

ett främmande språk. 

 
Kvalifikation inom den andre cykeln beviljas stu-

deranden som 
 

- har visat sig ha kunskaper och förståelse som 

överskrider eller kompletterar kvalifikations-

nivån i den första cykeln och som gör det möj-

ligt att utveckla och/eller tillämpa unika idéer 

främst inom forskningsverksamheten 

- kan tillämpa sina kunskaper, sin förståelse 

och sin problemlösningsförmåga i omfat-

tande (eller sektorsövergripande) samman-

hang inom både nya och främmande studie-

områden 

- kan kombinera och behandla komplexa upp-

gifter och dra slutsatser utifrån begränsade 

eller ofullständiga uppgifter samt överväga 

samhälleliga och etiska ansvar i anslutning till 

tillämpningen av sina uppgifter och slutsatser 

- kan kommunicera klart och entydigt kommu-

nicera den information och det resonemang 

som ligger bakom slutsatserna till experter 

och lekmän 

- har skaffat sig färdigheter för fortsatta stu-

dier som i regel är självstyrda. 
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