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120/2017

Statsrådets förordning
om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om en refe-
rensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017):

1 §
De examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som avses i lagen

om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) placerar sig
på nivåerna i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser i enlighet med
bilagan.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 23 februari 2017

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd Laura Hansén
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Bilaga 1

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivå-
erna

Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt
den europeiska referensramen för kva-
lifikationer

Examina, lärokurser och övriga sam-
lade kompetenser

Nivå 1

Har de allmänna kunskaper och grundläg-
gande färdigheter som krävs för studier och
för att kunna utföra enkla uppgifter under
direkt övervakning i ett strukturerat sam-
manhang.

Tar under handledning ansvar för sitt lärande.
Kommunicerar muntligt och svarar på enkel
skriftlig kommunikation på sitt modersmål.

  

Nivå 2

Har de mångsidiga allmänna kunskaper och
kognitiva och praktiska grundläggande fär-
digheter som behövs för att använda rele-
vant information till att utföra uppgifter och
lösa problem. Följer regler och använder
mångsidiga redskap och verktyg i en över-
vakad miljö som kräver självständighet.

Tar ansvar och agerar självständigt. 

Tar ansvar för sitt lärande. Har förmåga till
livslångt lärande. Kan agera i en bekant stu-
die- och arbetsgemenskap. Kommunicerar
mångsidigt och interaktivt i olika situationer
och framställer text på sitt modersmål. Har
förmåga att interagera på det andra inhem-
ska språket och på minst ett främmande
språk.

  
  

Lärokursen för den grundläggande utbild-
ningen

Nivå 3

Behärskar grundläggande kunskaper, princi-
per, processer och allmänna begrepp på sitt
arbets- eller studieområde och har de kogni-
tiva och praktiska färdigheter som behövs för
att kunna utföra uppgifter och lösa problem.
Väljer och använder grundläggande meto-
der, verktyg, material och information. An-
passar sin verksamhet till rådande förhållan-
den och aktuell miljö vid problemlösning.
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Tar ansvar för att egna uppgifter slutförs
och agerar på ett säkert sätt i arbets- eller
studiegemenskapen. Har förmåga att ta ini-
tiativ och ansvar i sina uppgifter. Förstår
arbetslivets och företagandets betydelse för
individen och samhället. Bedömer sin
kompetens och verksamhet, sina färdighe-
ter och sina val i anslutning till arbete eller
studier.

Har förmåga till livslångt lärande. Kan
agera i en bekant studie- och arbetsgemen-
skap. Kommunicerar mångsidigt och in-
teraktivt i olika situationer och framställer
texter av många olika slag på sitt moders-
mål. Har förmåga att interagera på det an-
dra inhemska språket och på minst ett
främmande språk även internationellt. 

  

Nivå 4

Behärskar kunskapsbasen i breda samman-
hang inom sitt arbets- eller studieområde
samt vissa kognitiva och praktiska färdig-
heter och har förmåga att uttrycka sig.
Utnyttjar dessa kunskaper och färdigheter
för att lösa specifika problem inom sitt
område och för att utföra uppgifter inom
området. Arbetar självständigt i miljöer
som vanligtvis är förutsägbara men kan
förändras.

Tar ansvar för att egna uppgifter slutförs
och agerar på ett säkert och ansvarstagan-
de sätt i arbetsgemenskapen. Arbetar eko-
nomiskt, framgångsrikt och planmässigt
samt organiserar sitt arbete med hänsyn till
andra aktörer. Kan övervaka andras rutin-
uppgifter. Har förmåga att agera företags-
mässigt som anställd eller som egenföreta-
gare i branschen. Kan bedöma sin kompe-
tens och sitt uppgiftsområde och förbättra
sin arbets- eller studieverksamhet. Utveck-
lar sig själv och sitt arbete.

  
  

Gymnasiets lärokurs 

Studentexamen

Yrkesinriktade grundexamina 

Yrkesexamina 

Examen inom brottspåföljdsområdet

Räddningsmannaexamen

Examen för jourhavande vid nödcentraler 
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Har förmåga till livslångt lärande. Samar-
betar med olika slags människor i studie-
och arbetsgemenskapen och i andra grup-
per och nätverk i enlighet med etiska prin-
ciper. Kommunicerar mångsidigt och
interaktivt i olika situationer och framstäl-
ler texter av många olika slag på sitt
modersmål, också sådana som anknyter till
branschen i fråga. Kommunicerar på det
andra inhemska språket och interagerar
inom den egna branschen på åtminstone ett
främmande språk även internationellt. 

  

Nivå 5

Har en bred och/eller specialiserad kun-
skapsbas inom sitt område samt kognitiva
och praktiska färdigheter och förmåga att
uttrycka sig. Utnyttjar dessa kunskaper och
färdigheter för att utarbeta kreativa lös-
ningar på abstrakta problem och för att
utföra uppgifter inom branschen. Förstår
beröringspunkterna mellan de yrkesrelate-
rade uppgiftsområdena, det egna området
och övriga områden och hur dessa ansluter
sig till större helheter. 

Är specialsakkunnig inom sitt område och
utvecklar verksamhet, produkter och/eller
tjänster. Leder och övervakar vid behov
verksamhetsmiljöer och funktioner som
förändras oförutsägbart. Handleder andra
och övervakar uppgifter som utförs av
andra. Har god förmåga att arbeta som
egenföretagare i branschen. Bedömer och
utvecklar egna och andras prestationer och
arbete. 

Har förmåga till livslångt lärande. Samarbe-
tar med olika slags människor i studie- och
arbetsgemenskapen och i andra grupper och
nätverk i enlighet med etiska principer.
Kommunicerar muntligt och skriftligt på sitt
modersmål med människor såväl i som
utanför branschen. Kommunicerar på det
andra inhemska språket och interagerar
inom den egna branschen på åtminstone ett
främmande språk även internationellt. 

  
  

Specialyrkesexamina 

Underbefälsexamen (räddningsväsendet)

Grundexamen i flygledning 
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Nivå 6

Har inom sitt område övergripande och
avancerade kunskaper som inbegriper kri-
tisk förståelse och bedömning av teorier,
centrala begrepp, metoder och principer.
Förstår omfattningen av och gränserna för
olika yrkessektorer och/eller discipliner. Har
avancerade kognitiva och praktiska färdig-
heter som inbegriper förmåga att hantera
ärenden och förmåga att tillämpa samt för-
måga till kreativa lösningar och prestationer
som behövs för att lösa komplicerade eller
oförutsägbara problem inom ett specialiserat
yrkes-, vetenskaps- eller konstområde.

Arbetar självständigt i expertuppgifter i bran-
schen och i internationellt samarbete eller
fungerar som företagare. Leder avancerade
yrkesmässiga funktioner eller projekt. Kan
fatta beslut i oförutsägbara verksamhetsmil-
jöer. Tar ansvar för bedömning och utveck-
ling av sin egen kompetens och dessutom för
enskilda personers och gruppers utveckling. 

Har förmåga till livslångt lärande. Samarbe-
tar med olika slags människor i studie- och
arbetsgemenskapen och i andra grupper och
nätverk med beaktande av gemenskap-
saspekter och etiska aspekter. Kommunice-
rar flytande både muntligt och skriftligt på
sitt modersmål med människor såväl i som
utanför branschen. Kommunicerar och
interagerar på det andra inhemska språket
samt har förmåga till internationell kommu-
nikation och interaktion inom det egna
området på åtminstone ett främmande språk. 

  
  

Yrkeshögskoleexamina 

Lägre högskoleexamina 

Nivå 7

Behärskar omfattande och mycket speciali-
serade begrepp, metoder och data som mot-
svarar specialkunskapen inom det egna om-
rådet och som ligger till grund för självstän-
digt tänkande och/eller forskning. Förstår
kunskapsfrågor som gäller beröringspunk-
terna mellan det egna området och andra om-
råden och granskar dem och ny information
kritiskt. Löser krävande problem även krea-
tivt inom forskning och/eller innovativ verk-
samhet där man utvecklar nya kunskaper och
förfaranden och tillämpar och integrerar
kunskaper från olika områden.

  
  

Högre yrkeshögskoleexamina

Högre högskoleexamina
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Arbetar självständigt i krävande expertupp-
gifter i branschen och i internationellt sam-
arbete eller fungerar som företagare. Leder
och utvecklar komplicerade, oförutsägbara
och nya strategiska tillvägagångssätt. Leder
organisationer och/eller människor. Har för-
måga att bedöma enskilda människors och
gruppers verksamhet.

Bidrar till ökade kunskaper och förfaran-
den på sitt område och/eller tar ansvar för
andras utveckling.

Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar
med olika slags människor i studie- och
arbetsgemenskapen och i andra grupper och
nätverk med beaktande av gemenskapsaspek-
ter och etiska aspekter. Kommunicerar fly-
tande både muntligt och skriftligt på sitt
modersmål med människor såväl i som utan-
för branschen. Kommunicerar och interagerar
på det andra inhemska språket samt har för-
måga till avancerad internationell kommuni-
kation och interaktion inom det egna området
på åtminstone ett främmande språk.

  

Nivå 8

Behärskar omfattande helheter och sam-
manhang. Behärskar de mest avancerade
och/eller mest specialiserade och fördjupa-
de kunskaperna, färdigheterna och/eller
teorierna på den mest avancerade och/eller
mest specialiserade nivån inom det egna
området och i beröringspunkterna mellan
olika områden. Uppvisar förmåga till kre-
ativa tillämpningar. Skapar ny kunskap ge-
nom att följa god vetenskaplig praxis Utför
självständigt och tillförlitligt vetenskapligt
eller konstnärligt och yrkesmässigt forsk-
ningsarbete. Utvecklar yrkesrelaterade
uppgiftsområden och/eller ett vetenskaps-
eller konstområde. Utvecklar och tilläm-
par nya idéer, teorier, tillvägagångssätt el-
ler processer i de mest krävande verksam-
hetsmiljöer.

  
  

Vetenskapliga och konstnärliga påbygg-
nadsexamina vid universiteten och För-
svarshögskolan (licentiatexamina och
doktorsexamina)

Generalstabsofficersexamen 

Specialveterinärexamen

Specialistläkarexamen

Specialisttandläkarexamen
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Arbetar självständigt i de mest krävande
expertuppgifterna i branschen och i inter-
nationellt samarbete eller fungerar som
företagare. Leder organisationer och/eller
människor. Gör sådana synteser och kri-
tiska bedömningar som krävs för att lösa
komplicerade problem inom forskning
och/eller innovationsverksamhet. Utvidgar
och omdefinierar befintliga kunskaper eller
yrkespraxis.

Bidrar till ökade kunskaper på sitt område
och/eller tar ansvar för andras utveckling.

Har förmåga till livslångt lärande. Samarbe-
tar med olika slags människor i studie- och
arbetsgemenskapen och i andra grupper och
nätverk med beaktande av gemenskap-
saspekter och etiska aspekter. Kommunice-
rar flytande både muntligt och skriftligt på
sitt modersmål med såväl representanter för
vetenskapliga samfund som allmänheten om
frågor som gäller det egna forskningsområ-
det och hela disciplinen och/eller yrkesom-
rådet. Kommunicerar och interagerar på det
andra inhemska språket samt har förmåga
till avancerad internationell kommunikation
och interaktion inom det egna området på
åtminstone ett främmande språk. 
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