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Määritelmä
Lähde: A EUROPEAN APPROACH TO MICRO-CREDENTIALS OUTPUT OF THE MICRO-CREDENTIALS HIGHER EDUCATION CONSULTATION GROUP, December 2020

• Pienellä osaamiskokonaisuudella tarkoitetaan niiden oppimistulosten (Learning 
Outcome) kirjausta, jotka oppija on hankkinut pienen oppimismäärän jälkeen. 

• Näitä oppimistuloksia on arvioitu avointen ja selkeästi määriteltyjen kriteerien perusteella 
(tahtotila). 

• Pieniin osaamiskokonaisuuksiin johtavien oppimiskokemusten 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 (tietomalli). 

• Ne voivat olla erillisiä tai ne voidaan yhdistää suurempiin tutkinnon osiin. Ne pohjautuvat 
laadunvarmistukseen, joka perustuu kyseisellä osaamisalueella tai toimialalla sovittuihin 
standardeihin.



Microcredentials
Microcredentials for labour market education and trainingFirst look at mapping microcredentials in European labour-market-related education, training and learning: take-up, 
characteristics and functionsLuxembourg: Publications Office of the European Union, 2022



Kansallinen näkökulma
”Despite their increasing use, there is no common definition of, or standards for, 
micro-credentials in Europe” (2021/0402(NLE)

• Tutkinnon osia pienemmät osaamiskokonaisuudet on siis otettu käyttöön ja 
niitä käytetään enenemässä määrin ilman varsinaista laatuvaatimuskehikkoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää syksyllä 2022 laajapohjaisen hankkeen 
(TUTKE4 - hanke) ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehittämiseksi sekä 
tutkinnon osaa lyhyempien osaamiskokonaisuuksien määrittelemiseksi.
• Tarkoitus oli kehittää malleja, joiden tarkoituksena olisi mahdollistaa alan vaihto 

lyhytkestoisilla, tutkinnon osia ja niitä pienempiä kokonaisuuksia hyödyntävillä 
koulutuksilla.” lähde: Laadukas toisen asteen koulutus kaikille, OKM 2022:31



Tietomalli

“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.”



Miten voi hyödyntää
• Lyhyet työllisyyttä ja ammattitaitoa lisäävät koulutukset

• Työvoimakoulutukset
• Muu ammatillinen koulutus (LA 8§)
• JOTPAn koulutushankinnat

• Vanhojen tutkintojen ammattitaidon ”päivitys” nykyaikaan?
• Ilman tutkintoa olevien koulutus työelämään suorittamaan 

kokotutkinto



Kysymyksiä ja keskustelua


