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Keskustelujen purku



• jatkaa lokakuussa 2020 aloitettua pieniin 

osaamiskokonaisuuksiin liittyvää kansallista 

keskustelua 

• ja rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä

• mitä pienet osaamiskokonaisuudet tarkoittavat 

• ja mitkä ovat niihin liittyvät tavoitteet 

jatkuvan oppimisen uudistus huomioiden

Keskustelutilaisuuden tavoite
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• Tämä aineisto on tiivis laadullinen purkuaineisto käydystä 
keskustelusta. 

• Se ei sisällä kaikkia kommentteja tai yksilöllisiä kommentteja, 
vaan vetää siitä yhteen keskeisiä ja toistuvia teemoja. 

• Ensin käsitellään keskustelua kahteen yleiseen 
kysymykseen ja tämän jälkeen kolmeen teemakeskusteluun

• Aineisto on tarkoitettu tutustuttavaksi yhdessä esitysaineiston 
kanssa, ilman niitä tämä aineisto ei itsessään avaudu

• Toiston välttämiseksi tässä purkuaineistossa pienet 
osaamiskokonaisuudet korvataan ajoittain käsitteellä 
”niiden”, ”sen” tai ”MC” (eli micro-credentials)

Johdanto aineistoon



Tarvitaanko käsitettä ja mitä 

meidän pitäisi tehdä?

Yleiset 

kysymykset
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• Yleisesti pienten osaamiskokonaisuuksien käsite nähtiin keskustelutilaisuudessa hyödylliseksi 

jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnustamisen, työllistymisen edistämisen sekä tarjonnan 

kehittämisen näkökulmista. 

• Kyse enemmän täydentävästä ja jäsentävästä käsitteestä. Pienet osaamiskokonaisuudet ovat 

uudenlainen tapa hahmottaa olemassa olevaa, kuin jotain kokonaan uutta. 

• Esimerkiksi ammatillisten tutkintojen osat ja avoin korkeakoulutus ovat esimerkkejä 

järjestelmässämme jo olevista pienistä osaamiskokonaisuuksista.

• Pienet osaamiskokonaisuudet eivät haastakaan tutkintokoulutuksen (missä tahansa muodossa) 

tuomaa lisäarvoa, vaan voivat lukeutua sisälle tutkintoihin tai täydentää tutkintoon johtavaa 

koulutusta jatkuvan oppimisen tarjontana. 

Ovatko pienet osaamiskokonaisuudet 

jotain uutta, jota tulisi edistää?
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• Alustava EU:n antama englanninkielinen määritelmä nojaa vahvasti muodolliseen koulutukseen.

• Muodollisuus ei toki tarkoita vain tutkintojärjestelmien sisäisiä osuuksia vaan voisi olla myös mm. 

pätevyyskortit, jotka ovat muodollisia, mutta tutkintojärjestelmien ulkopuolella. 

• Käsite vaatisikin terävöittämistä ottaen huomioon osaamista ja työllistymistä koskevat tavoitteet.

• Pienten osaamiskokonaisuuksien ja niihin EU-tasolla kytkeytyvien työkalujen nähtiin edistävän 

yksilölähtöisyyttä.

• Yhtenäinen lähestymistapa ml. pienen osaamiskokonaisuuden määritelmä parantaisi 

parhaimmillaan näiden kokonaisuuksien hyödynnettävyyttä niin työuralla kuin tutkintokoulutuksen 

osanakin.

• Lähestymistavan tulisi kuitenkin olla yksilöille mahdollisimman yksinkertainen ja koordinoitu 

kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ovatko pienet osaamiskokonaisuudet 

jotain uutta, jota tulisi edistää?
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• Kansallinen kehittäminen tukisi pienten osaamiskokonaisuuksien sisältöjen pohtimista sekä 

niiden edellyttämän vahvan digitaalisen tietoinfrastruktuurin kehittämistä.

• Myös pienten osaamiskokonaisuuksien suhde nykyiseen koulutusjärjestelmään ja erilaisiin 

osaamisen kehittämisen tapoihin ja käsitteisiin tulisi jäsentää osana kansallista valmistelua.

• Esimerkiksi korkeakoulujen välillä olisi tarpeen kehittää yhteisiä malleja, joiden perusteella näitä 

erilaisia kokonaisuuksia luotaisiin. 

• Lisäksi valmistelussa tarvitaan tiivistä koulutusasterajat ylittävää tekemistä ja suunnittelua - ei 

koulutusasteiden vastakkainasettelua ja osaoptimointia 

• Kattava standardointi ja sisältöjen hajaantuminen nähtiin riskinä. Samoin oikeusturva eri tarjoajien 

osalta askarrutti.

Ovatko pienet osaamiskokonaisuudet 

jotain uutta, jota tulisi edistää?
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• Kansallisesti tarvittaisiin niiden ominaispiirteitä tukeva metatietomalli ml. oppimistavoitteet, taso, laajuus 

sekä liittyvyys/liitettävyys.

• Lisäksi tulisi miettiä tarvittavan koulutustarjonnan digitaalinen alusta, kehittämistarpeet ja integraatiot niin, 

että vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri.

• Työn ohessa tapahtuva opiskelu ja oppiminen pitäisi olla mukana määritelmiä tehtäessä 

• Määrittelyssä tulisi määritellä käsitteen suhde siihen, onko kyseessä aina koulutus/kurssi, vai voiko se olla 

myös osaamismerkki.

• Tulisi myös määritellä se, mikä taho tai mitkä tahot voivat ”tarjota” pieniä osaamiskokonaisuuksia ja 

sisältyykö tähän myös markkinaehtoinen osaamisen kehittäminen

Mitä tarvitaan, jotta pienet osaamiskokonaisuudet voivat tukea 

työssä opitun näkyväksi tekemistä?
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• Eri oppilaitosmuotojen (ml. VST), yritysten, järjestöjen jne. tarjoamien pienten osaamiskokonaisuuksien 

suhde toisiinsa tulisi määritellä niin, että myös mahdollisuudet sektorien rajat ylittävälle yhteistyölle olisivat 

selkeät.

• Myös suhde kansalliseen osaamisen ja tutkintojen viitekehykseen tulisi määritellä ja katsoa onko 

linkitys ylipäätään tärkeä.

• Laadunvarmistus vaatii myös tarkastelua, jotta osaamisen laatutaso pienissä osaamiskokonaisuuksissa 

saadaan taattua. 

• Suunnitteluperiaatteita määrittelyyn voisivat olla myös suorittamisen joustavuus, tarjonnan riittävyys, 

räätälöitävyys alueellisesti ja paikallisesti, mydata-ajattelu, AHOT-prosessien kehittäminen ja automatisointi

• Lisäksi tulee tukea sitä, että motivaatio osaamisen kehittämiseen jatkuu myös tutkinnon suorittamisen 

jälkeen jatkuvan oppimisen hengessä niin että mahdollinen polku työelämästä täydentävään (muodolliseen) 

koulutukseen toimisi.

Mitä tarvitaan, jotta pienet osaamiskokonaisuudet voivat tukea 

työssä opitun näkyväksi tekemistä?



Teema 1: Osana 

koulutusjärjestelmää

Teemakeskustelut



• Keskeistä oppijalähtöisyys tukien oman osaamisen kehittämistä matalammalla kynnyksellä sekä tarjoten 

erilaisia polkuja tutkintokoulutukseen.

• Pienet osaamiset ja onnistumiset kannustavat isompien kokonaisuuksien haltuunottoon ja luovat usein 

uskoa omiin oppimiskykyihin. Tukevat tavoitteellisuutta, edistävät myös oppijan motivaatiota ja kehittävät 

itsetuntoa (onnistumisen elämyksiä). 

• Näin työn ja oppimisen välinen vuorottelu tai limittäminen helpottuisi. Kehittäisi ja ylläpitäisi myös oppimisen 

taitoja, jotka voivat olla haaste.

• Tutkintokoulutuksen kehittyminen modulaarisempaan ja joustavampaan suuntaan, minkä lisäksi 

täsmäkoulutukset osaamisvajeiden parantamiseen laajojen kokonaisuuksien sijaan.

• Parhaimmillaan mahdollistavat eri sektorien välisen yhteistyön ja parantavat myös erilaisia väylä- ja 

polkumahdollisuuksia. 

• Toisi mahdollisesti myös yksityiset ja kolmas sektorin kouluttajina esille julkisten toimijoiden rinnalle.

• Voisivat edistää uusimpien tutkimustulosten ja ilmiöiden nopeaa opinnollistamista.

• Huomioitava myös, että osaamiset todennäköisesti vanhenevat ja vaatisivat uudistamista.

Miten uudistaisi koulutusjärjestelmää?
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• Kannusteiden tarkastelu, sillä usein rahoitusjärjestelmä ohjaa pääasiassa tutkintoihin eikä 
taloudellisesti kannusta panostamaan tuotteistamiseen tai tuotekehittämiseen. Tämä tärkeä 
tunnistaa merkityksen ilmiön kehittämisen kannalta.

• Tutkinnon osien irrottaminen myös erillisiksi osiksi edellyttää kyseisen osan lähtötietotason 
auki kuvaamista, yhtälailla kuin sen tuottaman osaamisen kuvaamista. Tämä sekä 
koulutuksen tuottajan että oppijan näkökulmasta.

• Tukemalla osaamisen dokumentointia matalalla kynnyksellä. Viestintä ja tekninen helppous 
avainasemassa.

• Tärkeää miettiä, mikä olisi todella uutta vrt. nykytarjontaan, ja missä määrin jo olemassa 
olevia koulutuksia jne. sisällytetään/tunnistetaan uuden järjestelmän (pienet 
osaamiskokonaisuudet) kautta.

• Korkeakoulutuksen kannalta on oleellista, miten ja millä resursseilla pienet 
osaamiskokonaisuudet järjestetään: missä määrin ovat/jatkavat avoimen yliopiston opetusta, 
räätälöityä tilauskoulutusta vai ovatko jotain muuta/uutta? Kaikki palautuu myös pienten 
osaamiskokonaisuuksien määritelmään. 

Mitä tulisi tehdä?



Teema 2: Miten edistävät 

työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen näkyväksi tekemistä

Teemakeskustelut



• Ymmärrettävän viestinnän merkitys.

• Kysymyksen voi kääntää myös toisinpäin eli miten pienet osaamiskokonaisuudet voivat edistää 

työllistymistä ja työssä kehittymistä.

• Osaamisen sanoittaminen ja käsitteellistäminen ennen tunnistamista ja osaamiskriteerien perusteellinen 

pohdinta kaiken laajuisissa osaamiskokonaisuuksissa jo suunnitteluvaiheessa.

• Kun pienet osaamiskokonaisuudet on määritelty, niin työpaikalla hankittu osaaminen voidaan tunnistaa 

suhteessa niihin ja tarvittaessa sertifioida.

• Kannusteet oppilaitoksille tunnustaa moninaisissa oppimisympäristöissä hankittava osaaminen, 

liittyen vahvasti rahoitusjärjestelmän ja olemassa olevien rakenteiden uudistamiseen ennakoiden. 

• Maailmalla on jo useita malleja, kuinka osaamista on ryhdytty kehittämään muiden kuin virallisen 

koulutusjärjestelmien kautta ja tuomaan tämä osaaminen näkyväksi erilaisin sertifikaatein. Koskee tietenkin 

erityisesti aloja, joissa on kova työntekijätarve.

• Kiinnettiin huomiota siihen, että koulutuksen tarjoajien ja työelämän yhteistyö pienten 

osaamiskokonaisuuksien rakentamisessa olisi tärkeää.

Mitä apua käsitteestä työssä tapahtuvan oppimisen 

tunnistamisessa ja tunnustamisessa?



Teema 3: Miten osaaminen 

näkyväksi läpi elämän?

Teemakeskustelut



• Osaamisen näkyväksi tekeminen auttaa työn ja koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheissa.

• Tällöin tarve yhdistää osaamistietoa a) muuhun omaa tilannetta koskevaan tietoon kuten kiinnostukseen, 

toimintakykyyn jne. b) mahdollisuuksien maailmaan eli oma osaaminen suhteessa työmarkkinoiden 

tarpeisiin, koulutustarjontaan jne. 

• Eri järjestelmien tai ratkaisujen suunnitteluperiaatteena tunnistettiin helppo käytettävyys sekä tarvittavat 

tukitoimet (esim. heikolla koulutustaustalla Suomeen tulevat tai eri kieliryhmien oppijat)

• Olennaista on erottaa kertynyt osaaminen formaalista osaamisesta. Voi olla järjestelmä, joka listaa 

oppilaitoksen validoiman osaamisen, mutta se ei vielä ota kantaa yksilön varsinaiseen osaamiseen. 

• Keskeisenä edellytyksenä nähtiin valtakunnallinen järjestelmä, yhtenäinen digitaalinen työkalusto, 

tietovaranto tai työkalumalli osaamisen tunnistamiseen tukien. Opintopolku ja Koski-palvelu keskeisiä, 

mukaan myös päivittyvä osaamisprofiili ja osaamisportfolio. Eri hankkeissa kertynyt kokemusta 

hyödynnettäväksi, esim. tekoälyn osalta. Myös korkeakoulujen digivisiossa vahva oppijalähtöisyys.

• Keskeistä on erilaiset rajapinnat ja yhteentoimivuus digitaalisissa ratkaisuissa, minkä lisäksi huomioitava 

osaamisen validoinnin vaatimukset alustalle.

Miten pienet osaamiskokonaisuudet voivat auttaa osaamisen 

näkyväksi tuomista läpi elämän?


