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Koulutus, joka on kohdennettu 

erityisten tietojen ja taitojen 

nopeaan ja joustavaan 

kehittämiseen
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EU neuvoston suositus pienistä 

osaamiskokonaisuuksista 14.6.2022

• EU-standardi, jolla määritellään mikä on 

pieni osaamiskokonaisuus ja mitä sen 

antamisessa ja todentamisessa tulisi 

huomioida. Mukana koko peruskoulun 

jälkeinen koulutusjärjestelmä.

• Tuottajat voivat olla yksityisiä tai julkisia. 

• Kansallisesti päätettävissä, miten otetaan 

osaksi koulutus- ja osaamisjärjestelmiä 

(kansallinen viitekehys, tarjonnan 

esilletuonti, ohjaus, rahoitus…)
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EU-määritelmä

• ’Pienellä osaamiskokonaisuudella’ tarkoitetaan niiden 
oppimistulosten kirjausta, jotka oppija on hankkinut pienen
oppimismäärän jälkeen. Näitä oppimistuloksia on arvioitu avointen 
ja selkeästi määriteltyjen standardien perusteella. Pieniin 
osaamiskokonaisuuksiin johtavien kurssien tarkoituksena on tarjota 
oppijalle erityisiä tietoja, taitoja ja osaamista, jotka vastaavat 
yhteiskunnallisiin, henkilökohtaisiin, kulttuurisiin tai työmarkkinoiden 
tarpeisiin

• Pienet osaamiskokonaisuudet ovat oppijan omistamia, ne voidaan 
jakaa ja ne ovat siirrettävissä. Ne voivat olla erillisiä tai ne voidaan 
yhdistää suurempiin osaamistodistuksiin. Ne pohjautuvat 
laadunvarmistukseen, joka perustuu kyseisellä osaamisalueella 
tai toimialalla sovittuihin standardeihin.
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Pienet osaamiskokonaisuudet

• edistävät tietyn osaamisen kehittämistä ja päivittämistä

• ovat tarkoitettu yksilöille ja työnantajille osaamisen jatkuvaan ja 
joustavaan kehittämiseen. 

• pohjautuvat tutkimukseen ja kehittämistyöhön

• ovat innostavia, hyödyllisiä ja joustavasti suoritettavissa

• tuottavat todistuksen osaamisesta sähköiseen järjestelmään

• ovat yhdisteltävissä ja voivat kertyä laajemmiksi kokonaisuuksiksi

• päivittyvät ja uudistuvat tarvittaessa nopeasti



Paikka, jossa laatua ja osaamista 

arvostetaan
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EU neuvoston suositus pienistä 

osaamiskokonaisuuksista 14.6.2022

• Löydettävyys - rekisteri julkaistuista 

pienistä osaamiskokonaisuuksista

• Kysyntä ja tarjonta - yhteistyö, hallinto ja 

kumppanuudet eri toimijoiden välillä 

• Hyödynnettävyys - järjestelmä saadun 

todisteen tallentamiseen ja jakamiseen
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Digitaalinen markkinapaikka voisi olla

• järjestelmä, jonka ylläpitäjä päättää hakemuksesta siihen 

päästettävistä osaamiskokonaisuuksista

TAI 

• järjestelmä, jolle vain luodaan vakiosisältöalueet ja johon pääsy 

on avoin.

• Kummassakin vaihtoehdossa yhtenä sisältöalueena voi olla 

kysymys siitä, onko tarjoaja julkisen valvonnan alainen 

koulutusorganisaatio
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Jatkuva oppiminen ja alustatalouden pelisäännöt
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Jatkuvan oppimisen alusta

JOD, Digivisio

Alustalle pääsevän tarjonnan

kriteerit

1. Tutkintokoulutus

2. Erikoistumiskoulutus

3. Täydennyskoulutus

4. Jatkuvan oppimisen 

pienet 

osaamiskokonaisuudet

1. Laadunvarmistus

2. Mitoitus

3. Xx

4. Xx

Rahoituksen edellytyksenä 

olevat kriteerit

1. Onko säännelty tutkinto 

tai 

erikoistumiskoulutus?

2. Onko tutkinnon osa?

3. Täyttääkö koulutus 

muut rahoittajan kriteerit

Markkinoilla tarjottava 

koulutus ostettava täyteen 

hintaan

Rahoitus:

Oppija itse

Työnantaja

OKM 

(rahoitus-

malli)

OKM 

(harkinnan

varainen)

Jotpa

TEM

Työvoima-

palvelut

Kysyntä 

synnyttää 

tarjontaa

Tarjonta 

synnyttää 

kysyntää



Pelisäännöt

• Markkinapaikalle pääsyn edellytyksenä on, että tarjoaja täyttää 
tietyt yhteiset kriteerit tarjontansa osalta (EU+kansalliset)

• osaamistavoitteet on kuvattu

• laajuus on määritetty

• suoritus on arvioitu luotettavasti 

• ja oppijan omistuksessa ja hänen jaettavissaan on 
tietojärjestelmien kautta / sähköisesti siirrettävissä oleva todistus, 
jossa standardoitu tietosisältö 

• sekä mahdolliset kansalliset lisäkriteerit



Todiste, joka tunnetaan 

ja johon luotetaan
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Kiitos!


