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Osa 1. 
Korkeakoulujen pienet 
osaamiskokonaisuudet 

– missä mennään?

Osa 2. 
Keskustelu 

- mitä näkökulmia ja 
ajatuksia?

Session sisältö



Vinkit onnistuneeseen sessioon
• Meitä on usea osallistuja, joten pidäthän mikin kiinni.

• Voit kommentoida chattiin tai saada puheenvuoron nostamalla 
virtuaalisen kätesi.

• Kommentoidessasi chattiin, laitathan kommenttiisi näkyviin 
nimesi ja organisaatiosi, sekä sen kysymyksen numeron, jota 
kommentoit.

• Jos otat puheenvuoron, avaathan mikin lisäksi myös kameran 
mahdollisuuksien mukaan. 
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Digitaalisia alustoja eri maissa: Australia, Uusi 
Seelanti, Irlanti….



Käsitettä on pohdittu Suomessakin
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Pieni osaamiskokonaisuus 
(micro-credential)
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Pieni osaamiskokonaisuus 
(micro-credential)
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Korkeakoulujen (pienet) 
osaamiskokonaisuudet 
• Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

käynnistänyt kansallisiin tarpeisiin 
vastaavan korkeakoulujen 
osaamiskokonaisuuksien määrittelyn ja 
käyttöönoton selvitys- ja kokeiluprosessin 
yhteistyössä korkeakoulujen ja 
sidosryhmien kanssa.

• Tavoitteena on luoda korkeakoulujen 
osaamiskokonaisuuksista nykyistä 
yhtenäisempi, tunnistettava ja tunnettu sekä 
luotettava tapa hankkia ja osoittaa 
osaamista. 
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Korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksien määrittelytyön työryhmä 
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM011:00/2023
Toimikausi 13.3.-31.12.2023

Tehtävät määrittelyvaiheessa (helmi-kesäkuu 2023) 

• määritellä mihin tarpeisiin korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksilla erityisesti vastataan ja mitä niillä 
tavoitellaan 

• laatia osaamiskokonaisuuksien konseptia määrittävät selkeät, tarkentavat kriteerit 

• määritellä miten osaamiskokonaisuuksista viestittäisiin, markkinoitaisiin ja niitä tarjottaisiin 
digitaalisella palvelualustalla 

• tehdä ehdotus siitä, miten korkeakoulut sitoutuvat edellä todettujen pohjalta muotoutuneen 
osaamiskokonaisuuksien konseptin käyttöön, ml. annettava todistus

ja toimeenpanon kokeiluvaiheessa (kesäkuu 2023 - ) 

• selvittää, miten korkeakouluja kannustettaisiin luomaan uutta osaamiskokonaisuuksien tarjontaa, joka 
ei perustu nykyisiin tutkintojen osiin 

• selvittää, siitä miten osaamiskokonaisuuksien tarjonnan varmistettaisiin vastaavan alueellisiin ja/tai 
valtakunnallisiin työelämän tarpeisiin 

• tehdä edellisten pohjalta ehdotus käynnistettäväksi kokeiluksi - ohjata, seurata ja arvioida kokeilun 
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https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM011:00/2023


Työelämän osaamistarpeisiin ja 
työelämän uudistamiseen
• Tavoitteena on korkeakoulujen vahva, 

tunnetulle ja luotettava koulutusbrändi.

• Korkeakoulut kehittävät 
osaamiskokonaisuudet yhteistyössä 
työelämän kanssa jotta ne vastaavat 
työelämän tarpeisiin.

• Osaamiskokonaisuudet tarjotaan helposti 
saatavina digitaalisella palvelualustalla 
löydettäväksi ja joustavasti hankittavaksi.
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Digitaalinen palveluympäristö kohtaamispaikaksi
Jatkuva oppiminen ja yhteiset pelisäännöt
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Digitaalinen 
palveluympäristö

(JOD, Digivisio)Yksi näkymä jatkuvan 
oppimisen monipuoliseen 
tarjontaan

Alusta julkisten ja yksityisten 
toimijoiden tarjonnalle, 
yhteistyölle ja 
kumppanuuksille

Yhteiset kriteerit 
palveluympäristössä 
toimiville tuottajille

Monipuolistuva 
rahoituspohja

+1

Kysyntä 
synnyttää tarjontaa

Tarjonta synnyttää 
kysyntää



Keskustelu
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1. Mitä uutta korkeakoulujen (pienten) osaamiskokonaisuuksien 
pitäisi tuoda, jotta hyödyntäisit niitä ja olisit tarvittaessa myös 
valmis maksamaan niistä?

2. Millainen toiminnallisuus digitaalisessa alustassa palvelisi 
työelämätarpeisiin vastaavien (pienten) osaamiskokonaisuuksien 
tarjonnan ja kysynnän kohtaamista?

3. Millaista yhteistyötä (pienien) osaamiskokonaisuuksien 
suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittaisiin, esim. työnantajien ja 
korkeakoulujen välillä?
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Kiitos 
osallistumisestanne!

Lisätietoja:
jonna.korhonen@gov.fi
paivi.bosquet@gov.fi
ulla.makelainen@gov.fi
petri.haltia@gov.fi
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