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Kriteerit uusien osaamiskokonaisuuksien sijoittamiselle tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen 

Tehtyjä esityksiä arvioidaan lainsäädännössä määriteltyjen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön v. 2018 työskennelleen viitekehyksen laajentamistyöryhmän 
tarkentamien kriteerien perusteella. Kriteerit koskevat osaamiskokonaisuuksien 
osaamisperustaisuutta ja säädösperustaa, tehtävää, vakiintuneisuutta ja 
tunnettuutta sekä laajuutta: 
 
Osaamiskokonaisuuden osaamisperustaisuus ja säädösperusta 
 
Viitekehykseen sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien tulee olla osaamisperustaisia 
ja niille tulee olla määritelty osaamistavoitteet. Osaamistavoitteista säädetään 
kansallisessa laissa tai niistä säädetään tai määrätään toimivaltaisen tahon toimesta 
kansallisen lain nojalla. Osaamiskokonaisuus sijoitetaan viitekehykseen 
osaamiskokonaisuuden edellyttämän osaamisen perusteella sille tasolle, johon se 
kokonaisuutena parhaiten sopii best fit -periaatteen mukaisesti. 
 
Viitekehykseen ei sijoiteta ulkomaiseen tutkintojärjestelmään kuuluvia tai 
kansainvälisten organisaatioiden järjestämiä tutkintoja, vaikka niitä olisi mahdollista 
suorittaa myös suomalaisissa oppilaitoksissa. Viitekehykseen ei myöskään sijoiteta 
tutkintojärjestelmästä poistuneita tutkintoja ja oppimääriä. 
 
Lähtökohtaisesti tutkintoihin sisältyviä osaamiskokonaisuuksia ei sijoiteta 
viitekehykseen erikseen, vaikka niitä voitaisiin suorittaa myös erillisinä tutkinnon 
suorittamisen jälkeen, vaan ne sijoittuvat sille tasolle, jolle tutkinto itsessäänkin 
sijoittuu. 
 
Osaamiskokonaisuuden tehtävä sekä sen vakiintuneisuus ja tunnettuus 
 
Viitekehykseen sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien tulee olla niin sanottujen 
säänneltyjen ammattien kelpoisuus- tai pätevyysvaatimuksena olevia 
opintokokonaisuuksia tai sellaisia vakiintuneita, yleisesti tunnettuja ja laajasti 
suoritettuja osaamiskokonaisuuksia, joiden kautta täydennetään, päivitetään tai 
laajennetaan aiemmin suoritettua tutkintoa tai muuta osaamista tai jotka 
valmistavat tutkintoon johtavaan koulutukseen tai työelämään. 
 
Osaamiskokonaisuuden laajuus 
 
Viitekehykseen sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien tulee olla tutkintoihin 
rinnastettavia tai muutoin laajoja osaamiskokonaisuuksia siten, että niiden 
vähimmäislaajuus on lähtökohtaisesti 30 osaamispistettä (ECVET) / opintopistettä 
(ECTS). Muiden kriteerien täyttyessä ja perustellusta syystä myös vähintään 20 
osaamispisteen/opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia voidaan esittää sijoitettavaksi 
viitekehykseen. Koska eri hallinnonaloilla sekä koulutustasoilla ja -muodoissa on 
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käytössä erilaisia mitoitusperusteita eikä osaamiskokonaisuuksien laajuutta ole aina 
määritelty osaamispisteinä tai opintopisteinä, käytetään viitekehykseen 
sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien laajuuden määrittelyssä tarvittaessa apuna 
ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa käytössä olevaa ECVET-/ECTS-
siirtojärjestelmän määrittelyä. Molempien siirtojärjestelmien mukaan vuoden aikana 
keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispistettä/opintopistettä. 
 
Lisätietoa: https://www.oph.fi/tutkintojenviitekehys 

https://www.oph.fi/tutkintojenviitekehys

