
 

Youthpass - Avaintaidot    

 

1. Taito toimia erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä (Multilingual competence) 
2. Itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot (Personal, social and learning to learn 

competence) 
3. Kansalaistaidot (Citizenship competence) 
4. Yrittäjyystaidot (Entrepreneurship competence) 
5. Kulttuurien tuntemus sekä taiteellinen ilmaisu (Cultural awareness and expression 

competence) 
6. Digitaidot (Digital competence) 
7. Matemaattiset, tieteelliset ja tekniset taidot (Mathematical competence and   

competence in science, technology and engineering) 
8. Viestintätaidot (Literacy competence) 

 
Avaintaitojen kuvaukset: 
 
1.  Taito toimia erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä 
 
Tällä taidolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää ja ilmaista ajatuksia, tunteita ja tosiasioita suullisesti 

ja kirjallisesti eri tilanteissa omien tarpeiden mukaan. Kommunikointi vierailla kielillä edellyttää 

myös muun muassa kykyä sovitteluun ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. 

2. Itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot 

 
Tällä taidolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää itseään, hallita ajankäyttöä ja käsitellä tietoja, 

kykyä työskennellä rakentavasti muiden kanssa, olla sinnikäs ja hallita omaa oppimista ja 

uraa. Tähän liittyy kyky sietää epävarmuutta ja monimutkaisia asioita, oppimaan 

oppiminen, kyky pitää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sekä fyysisestä 

ja henkisestä terveydestä ja kyky elää terveellistä ja suunnitelmallista elämää, kyky asettua 

toisten asemaan ja käsitellä ristiriitoja muut huomioiden ja muita tukien. 

 

3. Kansalaistaidot  
 
Kansalaistaidolla tarkoitetaan kykyä olla vastuullinen kansalainen ja osallistua 

täysipainoisesti yhteiskuntaan ja sosiaaliseen elämään, mikä perustuu yhteiskunnalisten, 

taloudellisten, laki- ja poliittisten käsitteiden ja rakenteiden sekä maailmalaajuisten 

kehityskulkujen ja kestävän kehityksen ymmärtämiseen. 

 

 



 

4. Yrittäjyystaidot 
 
Tällä taidolla tarkoitetaan kykyä tarttua tilaisuuksiin ja ideoihin ja kääntää ne toiminnaksi. 

Tähän liittyy luovuus, kriittinen ajattelu, aloitekyky, kyky luoda uutta, ratkaista ongelmia 

sekä kyky suunnitella ja vetää yhteistyöhankkeita, joilla on kulttuuri-, yhteiskunnallista ja 

taloudellista arvoa. 

  

5. Kulttuurien tuntemus sekä taiteellinen ilmaisu 
 
Tällä taidolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää ja arvostaa, sitä miten ajatuksia ja merkityksiä 

ilmaistaan luovasti ja kommunikoidaan eri kulttuureissa ja erilaisilla taiteellisilla tai muilla 

tavoilla. Tähän liittyy kyky ymmärtää, kehittää ja ilmaista omia ajatuksia sekä kokemusta 

omasta asemasta tai roolista yhteiskunnassa erilaisin tavoin ja erilaisissa yhteyksissä. 

6. Digitaidot  
 
Digitaidolla tarkoitetaan kykyä käyttää digitaalista teknologiaa varmasti, kriittisesti ja 

vastuullisesti oppimiseen, työhön ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tähän liittyy 

tietojenkäsittelykyky, viestintä ja yhteistyö, medialukutaito, digitaalisen sisällön 

tuottaminen (ohjelmointi mukaan lukien), turvallisuus (mukaan lukien digitaalinen 

hyvinvointi ja tietoturvallisuus), tekijänoikeuskysymykset, ongelmien ratkaisu ja kriittinen 

ajattelu. 

7. Matemaattiset-, tieteelliset- ja tekniset taidot 

 
Matemaattisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä kehittää ja soveltaa matemaattista ajattelua ja 

päättelyä erilaisten arkisten ongelmien ratkaisuun. Matemaattisiin taitoihin kuuluu myös 

kyky ja valmius käyttää matemaattisia ajattelu- ja esitystapoja (kaavat, mallit, rakenteet, 

kaaviot, taulukot). Tieteellisillä taidoilla tarkoitetaan kykyä ja valmiutta tunnistaa ongelmia 

ja tehdä näyttöön perustuvia johtopäätöksiä käytettyjen tietojen ja menetelmien 

perusteella. 

8. Viestintätaidot 

 
Viestintätaidoilla tarkoitetaan kykyä ilmaista ajatuksia, tunteita ja tosiasioita suullisesti ja 

kirjallisesti (kuuntelu, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen, visuaalisten, audio- ja 

digitaalisten materiaalien käyttö) ja kykyä olla kanssakäymisissä muiden ihmisten kanssa 

luovasti ja tilanteen mukaisesti erilaisissa tilanteissa. 
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