
   

Tutkintojen viitekehykset ja osaamisen tunnustaminen  
Tiistai 21. maaliskuuta 2023   
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A 
(tilaisuutta on mahdollista seurata etänä: https://vimeo.com/event/3118787/b8c04a8e4f) 
 

Qualifications Frameworks and Transferability of Learning Outcomes 
Tuesday 21 March 2023  
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A 
(live streaming will be provided: https://vimeo.com/event/3118787/b8c04a8e4f)   
 

 
Tausta | Background 

Vaikka oppimista tapahtuu kaikkialla ja läpi elämän – koulutuksessa, työssä ja kotona – siirtyessään paikasta toiseen, 
ihmiset kohtaavat edelleen ongelmia yrittäessään todentaa aiemmin hankkimaansa osaamista.  

Kahden viime vuosikymmenen aikana on laadittu useita tutkintojen läpinäkyvyyttä ja aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustamista parantavia poliittisia linjauksia, toimenpiteitä ja työkaluja, mm.: 

• Siirtyminen osaamis- ja oppimistuloksiin perustuviin opetussuunnitelmiin ja tutkintoihin 
• Ulkomaisten tutkintojen tunnustamista tukevat kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset järjestelyt 
• Eurooppalaisten ja kansallisten tutkintojen viitekehysten käyttöönotto (esim. EQF, Suomen kansallinen 

tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys/FiNQF) 
• Aiemmin hankitun osaamisen validointi ja tunnustaminen, mukaan lukien nonformaali oppiminen ja 

arkioppiminen 
• Kansalliset ja eurooppalaiset opintopistejärjestelmät (esim. ECTS) 
• Pienet osaamiskokonaisuudet ja digitaaliset osaamismerkit 
• Jne. 

Edellä mainituissa painotetaan aiemmin hankitun osaamisen siirrettävyyttä. Tavoitteena on edesauttaa kansalaisten 
mahdollisuuksia kouluttautua yksilöllisten tarpeidensa mukaan sekä työllistyä heidän todellisen kokemuksensa ja 
taitojensa mukaisiin tehtäviin. Tässä seminaarissa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: 

• Onko näillä toimenpiteillä ja työkaluilla merkitystä yksittäisille oppijoille? 
o Euroopassa ja kansainvälisesti? 
o  Suomessa? 

• Mitä tulisi ottaa huomioon, jotta voisimme edistää oppimistulosten/osaamisen läpinäkyvyyttä ja 
siirrettävyyttä? 

o Euroopassa ja kansainvälisesti? 
o Suomessa? 

--- 

While it is obvious to all that learning takes place throughout life and in all venues of life - in education, at work and at 
home - individuals are still facing barriers and obstacles when trying to build on and combine this learning.  

The need for more flexible education and training systems and labour market allowing individuals to progress across 
borders, sectors and institutions has - over the last two decades – materialised into a wide range of tools and policies 
aiming at increased transparency of qualifications and improved transferability of learning outcomes. Taken forward 
at European and national level, the following policies and tools illustrate this: 

• The shift to competence and learning outcomes-based curricula and qualifications 
• National, European and international arrangements supporting recognition of foreign qualifications 
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• The introduction of European and national qualifications frameworks 
• Validation and recognition of prior learning, including non- and informal 
• National and European credit transfer arrangements  
• Modularised and unit-based qualifications 
• Micro-credentials and digital badges 
• Etc. 

 

These initiatives are connected through their emphasis on transferability and accumulation of learning outcomes. 
Overall, and preferably in combination, they should make it easier for individual learners to pursue education, 
training and learning according to their individual needs and to find employment according to their actual 
experiences and skills. The seminar is informed and inspired by the following questions:      

• Are these policies and initiatives making a difference to individual learners? 
o In Europe and internationally? 
o In Finland? 

• Looking ahead, what is required to promote transparency and transferability of learning outcomes 
o In Europe and internationally? 
o In Finland? 

 

Ohjelma | Programme  
 

11.00 – 12.15 Lounas | Lunch, Paasikellari  

12.15 – 12.30  Tervetulosanat | Opening words 
Carita Blomqvist (opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus | Counsellor of Education, 
Head of Unit, Finnish National Agency for Education) 

12.30 – 13.15  Transparency and transferability of learning outcomes  

Jens Bjørnåvold (Senior Expert and Project Manager, former CEDEFOP and European 
Commission) 

13.15 – 14.00  Finnish perspectives 

Mikko Vieltojärvi (Adviser, Confederation of Finnish Industries)  
Samuli Maxenius (Senior Advisor, The Rectors’ Conference of Finnish Universities of Applied 
Sciences Arene) 
Jonna Korhonen (Director, Ministry of Education and Culture) 
Hanna Autere (Counsellor of Education, Finnish National Agency for Education) 
Arja Flinkman (CEO, South Savo Vocational College, Esedu) 
Nikolas Bursiewicz (Education Policy Adviser, National Union of University Students in Finland 
SYL) 
 

14.00 – 14.45  Ajankohtaista osaamisen tunnistamisen työryhmästä  

Jenni Larjomaa (erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö) 

14.45 – 15.00  Loppusanat | Concluding remarks 

Carita Blomqvist (opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus | Counsellor of Education, 
Head of Unit, Finnish National Agency for Education) 

15.00 – 15.30  Iltapäiväkahvi | Afternoon coffee 
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