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• 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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• ajankohtainen teema koulutussektorin EU-agendalla 

• joustava keino osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen

• sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia

• ei selkeää määritelmää

• osaamista ja toisaalta sen todistamista 

• ei aina uutta, vaan jo myös jo olemassa olevan 
uudenlaista konseptointia

Johdatus pieniin 
osaamiskokonaisuuksiin
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• Policy challange: growing number of people need to update their 
knowledge, skills and competences (green and digital transitions, 
COVID-19 recovery)

• Rising number of micro-credentials globally and in Europe, but: 

• value and understanding of micro-credentials not always clear

• questions on quality, recognition, transparency and portability
of micro-credentials between and within countries, from one 
job to another

Problems that need to be tackled



Micro-credentials: action at European level

European Skills Agenda: 
A EUROPEAN APPROACH TO MICRO-CREDENTIALS WILL:

üDevelop* European standards for quality and transparency.

üExplore* the inclusion of micro-credentials in qualifications
frameworks.

üMake it easier for individuals to store and showcase acquired micro-
credentials through Europass

* together with all relevant stakeholders



Higher Education Consultation Group

Final report: A European approach to 
micro-credentials - output of the micro-
credentials higher education consultation 
group (and executive summary)

Quality 
Assurance 
Agencies

National 
Authorities

European 
Universities 
Alliances

European 
stakeholder 
organisations

Higher 
Education 
Institutions

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-executive-summary.pdf


Working definition

A micro-credential is a proof of the learning outcomes
that a learner has acquired following a short learning
experience. These learning outcomes have been
assessed against transparent standards.

The proof is contained in a certified document that lists the
name of the holder, the achieved learning outcomes, the
assessment method, the awarding body and, where
applicable, the qualifications framework level and the
credits gained. Micro-credentials are owned by the learner,
can be shared, are portable and may be combined into
larger credentials or qualifications. They are underpinned by
quality assurance following agreed standards



The essence of an EU Standard (HE cons group) 

• Identification of the learner
Ø Title of the micro-credential
Ø Country/Region of the issuer
Ø Awarding body
Ø Date of issuing
Ø Learning outcomes
Ø Level (and cycle, if applicable) of the learning

experience leading to the micro-credential (EQF,
QF-EHEA)

Ø Notional workload needed to achieve the
learning outcomes (in ECTS, wherever possible)

Ø Type of assessment
Ø Quality assurance of the credential and,

where relevant, of the learning content

Ø Integration / stackability options*
Ø Supervision and identity 

verification during assessment *
Ø Grade achieved*
Ø Further information*

* Optional information

This information should offer verifiable, free 
and secure access to data, which is available 
over time, in order to support transparency 
and recognition.



Building blocks for micro-credentials (HE Cons 
Group)

Ø A common and transparent definition
Ø A defined list of critical information elements to describe micro-

credentials
Ø Alignment to National Qualifications Frameworks (NQFs) and 

the European Qualifications Framework (EQF): defined levels, 
standards for describing learning outcomes

Ø Quality assurance standards
Ø Defined credits: European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS), defined learning outcomes and notional workload
Ø Recognition: for further studies and/or employment purposes
Ø Portability: issuing, storage and sharing of micro-credentials
Ø Platform solutions for the provision and promotion of courses 

leading to micro-credentials
Ø Incentives to stimulate the uptake of micro-credentials



Diversity of micro-credentials

Micro-credentials can be obtained in a variety of 
settings (e.g. on line, boot camps, in-company 
training, as a result of validation on non-formal 
and informal learning) …

… and are issued by a variety of providers (e.g. 
universities, VET providers, private companies, 
chambers of commerce, skilled crafts and industry 
associations, NGOs)



A variety of settings for micro-credentials

Private & sectoral
providers, other non-

formal training 
providers (eg NGOs): 

Short courses leading to 
MC, at all levels

Formal education and 
training institutions:

Formal learning
Non-formal learning

Platforms: 

learning offers, 
credentialling

In-company
training

Validation of 
skills / 

recognition of 
prior learning

Recognition 
bodies



Examples for different micro-credentials

ECIU offers research-based micro-credentials, 
throughout Europe, that are at the core of 
personalised skills and competence development of 
its learners. 



Way forward

Consultations 
covering 

education and 
training and 

labour market 
stakeholders 

throughout 2021

Commission 
proposal for a 

Council 
Recommendation 
in December 2021



Questions for discussion 

2. Does the proposed definition suit your needs?

3. What support would you expect from the European Union 
in this regard?

and

1. What is the value of micro-credentials in your perception? What 
role do you see for micro-credentials in relation to up- and 
reskilling?



Työssä opittu näkyväksi, 
jatkuvan oppimisen 
uudistuksen näkökulma
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Työllisyys

Toimeen-
tulo

Työelämä

Koulutus ja 
osaaminen

Kannus-
tavuus

Osaa-
misen
jatkuva
ylläpito

Työuran 
jatkuvuus

Oppijan
toimeen-

tuloSosiaaliturvan
uudistamiskomitea

(STM)

Työelämän
kehittämisohjelma

(STM)

Työllisyyden
ministerityöryhmä

alaryhmineen
(TEM)

Jatkuvan oppimisen
parlamentaarinen

uudistusryhmä
(OKM)

Hallitusohjelma: Toteutetaan jatkuvan 
oppimisen parlamentaarinen uudistus.  
Uudistuksessa tarkastellaan jatkuvaa 
oppimista kokonaisuutena. 
Kokonaistarkastelussa otetaan 
huomioon koko koulutuspolun 
koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, 
sosiaaliturvan, muutosturvan, 
työttömyysturvan, omaehtoisen ja 
työvoimapoliittisen koulutuksen sekä 
osaamisen tunnistamisen 
niveltäminen uuteen järjestelmään. 



Osaaminen turvaa tulevaisuuden. Jatkuvan oppimisen 
parlamentaarisen uudistuksen linjaukset (valtioneuvosto.fi) 17.12.2020
Toimenpidekokonaisuudet, 27 toimenpidettä
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Jatkuva oppiminen 
osaksi työelämää

Oppivan työyhteisön kehittäminen

Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Työelämän ja osaamisjärjestelmän 
yhteyden tiivistäminen

Jatkuvan oppimisen 
saavutettavuuden varmistaminen

Ohjauksen kokonaisvaltainen 
kehittäminen

Hakeva toiminta ja viestintä

Etuusjärjestelmän kehittäminen 
tukemaan jatkuvaa oppimista

Jatkuvan oppimisen 
palvelujärjestelmän 
luominen

Koulutustarjonnan
uudistaminen

Ennakoinnin systemaattinen 
ja kokonaisvaltainen 
kehittäminen ja parempi 
hyödyntäminen

Oppijan ja työnhakijan 
palveluprosessien 
kehittäminen

Digitaalisuuden 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Työn ja osaamisen liiton 
vahvistaminen

Jokainen kehittää 
osaamistaan työuran 

aikana.

Kaikilla on 
työllistymisen ja 
merkityksellisen 

elämän edellyttämät 
tiedot, taidot ja 

osaaminen. 

Osaaminen 
uudistaa työelämää 

ja työelämä 
osaamista. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162614/VN_2020_38.pdf?sequence=1&isAllowed=y


• Työikäinen aikuisväestö täydentää osaamistaan ja parantaa ammattitaitoaan 
monimuotoisesti, myös sellaisella osaamisella, jonka tavoitteista ei ole säädetty tai määrätty. 

• Näitä osaamisia ei tunnisteta riittävästi, jotta niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti osaamisen 
jatkuvassa kehittämisessä. 

• Vaiheita, joissa erityisesti tarpeen: työnhaku, rekrytointi,  urakehitys, kehityskeskustelut jne

• Huom. motivoiva rooli

• Lähtökohtana osaamisen tunnistaminen -> vahvuuksien tunnistaminen 

• Ehkä myös osaamispuutteiden tunnistaminen -> osaamisen kehittämisen toimien 
kohdistaminen

• Digitaaliset välineet tuovat uusia mahdollisuuksia, esim. jatkuvan oppimisen digitaalinen 
palvelukokonaisuus

Jatkuva oppiminen osaksi työelämää; työssä ja 
muutoin hankitun osaamisen tunnistaminen
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Osaamisen tunnistaminen silloin, kun sitä voi verrata tutkintoon 
• Lakisääteistä kaikissa koulutusmuodoissa, vakiintuneita käytäntöjä olemassa
• Vertailukohtana tutkinnot ja niiden sisällöt, tutkintojen viitekehys
• Esim. ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittaminen on osaamisen hankkimistavasta 

riippumatonta ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
(yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista 
koskevat tiedot)

• Lain 531/2017 46 ja 47 §:n nojalla koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tunnistaa ja 
tunnustaa opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen osana henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman laadintaa. 

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tällöin selvittää ja tunnistaa opiskelijan aiemmin 
hankkima osaaminen tämän esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella sekä 
tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, joka vastaa tutkinnon tai koulutuksen 
perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita -> 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1/2
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Jatkuu …..
• Käytännössä, jos opiskelijalla tunnistetaan olevan esimerkiksi omaishoitajana hankittua aiempaa osaamista, joka vastaa 

tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita, opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus osoittaa 
osaamisensa suoraan ammattiosaamisen näytössä ts opiskelija suorittaa kyseisen tutkinnon osan opetukseen 
osallistumatta

• Kehittämistarpeita on
• Soveltuu: opiskelija + tutkinto, jossa vaatimukset määritelty
• Voisiko tähän prosessiin päästä (helpommin), jos ei ole opiskelija? mitä edellyttäisi?

Työelämässä ja muutoin hankitun osaamisen tunnistaminen silloin, kun sitä ei voi verrata tutkintoon 
• Työssä, työpajoissa, järjestöissä, vapaaehtoistoiminnassa, muissa kuin tutkintoja tuottavissa opinnoissa hankittu 

osaaminen
• Erilaisia mahdollisia mekanismeja; osaamistodistukset,  osaamismerkit, muut osaamiskuvaukset,  tutkintojen ja muiden 

osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentaminen
• Syntyvätkö tarpeen mukaan kuten nyt? Riittääkö tämä? Jos ei riitä, miten voitaisiin edistää? Kuka hallinnoi, ylläpitää 

järjestelmiä? Kuka rahoittaa? Mikä on korkeakoulujen ja oppilaitosten rooli – onko sitä? Mikä vosi olla pienten 
osaamiskokonaisuuksien rooli?, ”Keskittämisen ja koordinaation kaipuu”

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
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• Tutkintojen tunnustaminen;  päätös siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu 
tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa.

• Useimmissa tilanteissa työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu arvioi, millaisen pätevyyden ja 
osaamisen ulkomainen tutkinto antaa. 

• Säädeltyjen ammattien osalta päätöksiä tekevät toimivaltaiset viranomaiset, esim OPH, 
VALVIRA, EVIRA. Lisäksi OPH tekee päätöksiä, joissa ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastetaan tietyn tasoiseen Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. 

Muussa maassa suoritetun tutkinnon 
tunnustaminen
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TEM ja OKM käynnistävät hankkeen, jossa ovat mukana työelämän järjestöt ja keskeiset 
sidosryhmät. 

Hankkeen tehtävänä on
• luoda työpaikoilla ja muualla kertyneen osaamisen tunnistamiseen työvälineitä ja menettelyjä 

tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisen tai 
osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten avulla, 

• tehdä ehdotus valtakunnalliseksi malliksi osaamisen tunnistamiseen, 
• tehdä ehdotus käynnistettävistä piloteista sekä  
• tukea valtakunnallisen mallin käyttöönottoa ja levittämistä. 

Hanke toteutetaan 5/2021-12/2023

Kannattaa tutustua: Miten osaaminen näkyväksi, kartoitus osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa, 
TEM 2020:28 i 

Jatkotyö jatkuvan oppimisen uudistuksen 
kontekstissa (toimeenpanosuunnitelmasta)
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162282/TEM_2020_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Jonna Korhonen & Maija Innola, korkeakoulu- ja 
tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pienet osaamiskokonaisuudet 
eurooppalaisessa korkeakoulu-
yhteistyössä



29.3.202126 |

• Ministereiden julkilausuma marraskuu 2020

• Erasmus+ MicroBol-projekti

• Lähtökohtana Bolognan prosessin työkalut ja niiden 
suhde pieniin osaamiskokonaisuuksiin – ECTS-
mitoitus, tutkintojen viitekehykset, tunnustaminen ja 
laadunvarmistus

• Projektin tavoitteena laatia ehdotus 
eurooppalaisesta viitekehyksestä

Eurooppalainen korkeakoulutusalue
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(Työversio) A micro-credential is a small volume of 
learning certified by a credential. 
In the EHEA context, it can be offered by higher education
institutions or recognised by them using recognition
procedures in line with the Lisbon Recognition Convention
or recognition of prior learning, where applicable. A micro-
credential is designed to provide the learner with specific
knowledge, skills or competences that respond to societal, 
personal, cultural or labour market needs. Micro-credentials
have explicitly defined learning outcomes at a QF-
EHEA/NQF level, an indication of associated workload in 
ECTS credits, assessment methods and criteria, and are
subject to quality assurance in line with the ESG.

Eurooppalainen korkeakoulutusalue
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• Korkeakoulut ovat jo pitkään tarjonneet mahdollisuuksia 
kokonaisia tutkintoja pienempien kokonaisuuksien suorittamiseen  
- kurssit, opintojaksot, moduulit, tutkintojen osat, 
täydennyskoulutus jne.

• Yhteistyö tarjonnan kehittämisessä  - uudet kohderyhmät, uudet 
sisällöt 

• Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten välillä kansallisesti

• Kansainvälisesti mm. Eurooppalaiset yliopistot-aloitteeseen 
osallistuvien verkostojen kautta

• Yhteistyö työelämän kanssa mm. räätälöityjen sisältöjen luomisessa 
esim. Irlannin Multi-Campus Micro-Credentials-projekti

• Erilaisten alustojen hyödyntäminen tarjonnan avaamisessa esim. 
Ranskan FUN-MOOC

Kehittämismahdollisuuksia
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Tutkintojen viitekehykset - osaamistavoitteet
• Toistaiseksi Suomen kansallisessa viitekehyksessä tutkinnot ja laajoja 

kokonaisuuksia (vähintään 30 op).  Osaamistavoitteet 
säädösperusteisia. Tutkintoihin sisältyviä osaamiskokonaisuuksia ei 
ole sijoitettu viitekehykseen erikseen.

• Keskeistä, että myös pienten osaamiskokonaisuuksien 
osaamistavoitteet on kuvattu selkeästi

• Onko viitekehykseen linkitys aina tarpeellinen vai liian raskas ja jäykkä 
menettely? 

• Muut tavat lisätä läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä?

Miten lisätään läpinäkyvyyttä ja 
hyödynnettävyyttä?
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Mitoitus

Suomessa korkeakouluopinnot mitoitetaan opintopisteiden avulla 
ECTS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti. 

• Ovatko opintopisteet (ECTS) sopiva työkalu myös pienten 
osaamiskokonaisuksien kohdalla?

Miten lisätään läpinäkyvyyttä ja 
hyödynnettävyyttä?
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Laadunvarmistus

• Korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen lähtökohtana on, että 
korkeakouluilla on päävastuu koulutuksensa ja muun 
toimintansa laadusta sekä niiden kehittämisestä. 

• Yhteiset eurooppalaiset periaatteet ja suositukset (ESG) –
kansallisesti erilaisia ratkaisuja käytännön toteutuksessa 
(ohjelma-akkreditointi, auditointi jne,)

• Ovatko nykyiset menettelyt riittäviä kaikille erilaisille toteutuksille 
ja toimijoille (yhteistyötoteutukset, työelämän tarjoamat 
kokonaisuudet jne.)?

Miten lisätään läpinäkyvyyttä ja 
hyödynnettävyyttä?
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Tunnustaminen
• Ajatuksena on, että osaamiskokonaisuuksista annettavat 

todistukset osoittaisivat ja kuvaisivat  hankitun osaamisen.

• Suomessa korkeakoulut ja muut oppilaitokset tekevät päätökset 
aiemmin hankitun osaamisen, ml. pienet osaamiskokonaisuudet, 
hyväksiluvusta, jos tavoitteena on suorittaa suomalainen tutkinto. 

• Koulutuksen ja työelämän näkökulmasta tärkeää, että osaamis-
kokonaisuuksista annettavat todistukset antavat riittävästi tietoa 
hankitusta osaamisesta.

• Onko pienten osaamiskokonaisuuksien tunnistamiselle esteitä?

Miten lisätään läpinäkyvyyttä ja 
hyödynnettävyyttä?



Digitalisaatio pienten 
osaamiskokonaisuuksien 
vauhdittajana
29.3.2021
Erityisasiantuntija Tomi Kytölä,
opetus- ja kulttuuriministeriö



• Teknologinen kehitys toimii ajurina, mutta myös mahdollistajana

• Digitaalisuus läpileikkaavana teemana

• Keskeisimpiä näkökulmia mm.

• Osaamisen kehittäminen

• Digitaaliset todisteet

Digitaalisaatio pienten 
osaamiskokonaisuuksien vauhdittajana
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• Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat hyvin monipuolisen 
koulutustarjonnan luomisen aina pienistä laajoihin 
kokonaisuuksiin

• Digitaalisuus tarjoaa myös mahdollisuuksia toteuttaa ja tarjota 
koulutuksia monipuolisesti eri toimijoille

• Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikille ja 
verkossa opiskeluun liittyy myös kysymyksiä esim. opiskelijan 
tunnistamiseen liittyen

Osaamisen kehittäminen verkossa
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• Digitaalinen kehitys on tuonut myös uusia mahdollisuuksia todisteiden 
luomiseen

• Kysymys ei ole pelkästään teknistä ratkaisuista vaan osittain myös 
ajattelutavan muutoksesta

• Sähköistetty paperi vs. digitaalinen todiste esim. osaamismerkit, 
lohkoketju

• Digitaaliset todisteet tarvitsevat kuitenkin käytännössä myös ratkaisuja

• Kehittämiseen 

• Arviointiin/sisältöjen kuvaamiseen/myöntämiseen

• Hallinnointiin  

• Tallentamiseen/säilyttämiseen

Digitaaliset todisteet 
(digital credentials)
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• Kysymyksiä kuitenkin liittyen esim. digitaalisten 
todisteiden arvostukseen, luotettavuuteen, 
hyväksymiseen 

Digitaaliset todisteet 
(digital credentials)
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• Tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia osaamisen/oppimisen
tunnistamiseen sekä tietojen säilytykseen ja jakamiseen

• visuaalinen

• metatietorakenteet

• mahdollisuus jakaa ja tuoda esiin omaa osaamistaan helposti

• mahdollisuus luoda erilaisia merkkiavaruuksia/kokonaisuuksia ja 
opintopolkuja eri käyttötarkoituksiin

• Voivat tukea myös osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Esimerkki digitaalisista todisteista -
osaamismerkit
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• Samat kysymykset kuin yleisemminkin digitaalisissa 
todisteissa, mutta myös lisäkysymyksiä esim. 
merkkien määrittelemiseen esim. logot/kuvat, 
mahdollinen merkki-inflaatio, alusta

• Esimerkkejä missä näitä asioita on ratkaistu ja 
mietitty löytyy kuitenkin jo paljon useilta eri toimijoilta 

Esimerkki digitaalisista todisteista -
osaamismerkit
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Vapaa sivistystyö 
ja pienet osaamis-
kokonaisuudet
Annika Bussman
29.3.2020



Vapaa sivistystyö pähkinäkuoressa

• Vapaassa sivistystyössä vuosittain1,6 milj. 
kurssi/koulutusosallistumista, opiskelijamäärä n. 900 000

• Kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset, 
liikunnan koulutuskeskukset

• Tutkintoon johtamaton koulutus
• Onko vst:ssä aina kyse pienistä osaamiskokonaisuuksista?? Onko 

pituusrajoja pienille osaamiskokonaisuuksille??
• Tavoitteena osaamisen tunnistamisen parantaminen
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Vapaa sivistystyö – osaaminen näkyväksi
• HE 19/2021 vp, Koski-tietovarannon avaaminen vst:lle 1.8.2021
• Osaaminen näkyväksi, ei kytkentää rahoitukseen
• Koulutuksen tulee olla osaamisperusteisesti kuvattu ja arvioitu, 

koulutuksen laajuus määritelty opinopisteinä
• Koulutuskuvaukset laaditaan e-perusteisiin, josta linkittyvät Koskeen, 

kun opiskelijan suoritukset viedään sinne
• Koulutusten vieminen Koskeen on ylläpitäjille vapaaehtoista
• Osaamisen vieminen Koskeen vaatii lisäksi opiskelijan suostumuksen
• Tarve ja toive:

– Löydetään tapa miten vst:n koulutukset voitaisiin kytkeä osaamisen 
viitekehykseen, jotta myös osaamisen taso saataisiin näkyviin
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