
Pyyntö ja ohje tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen 
sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien kartoittamiseen 

 

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista koordinoivan työryhmän 

tehtävänä on tarkentaa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa 

(93/2017) ja sen perusteluissa määriteltyjä kriteereitä viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille. 

Lisäksi työryhmän tehtävänä on kartoittaa eri hallinnonalojen laajat osaamiskokonaisuudet, joiden 

hallinnonala katsoo täyttävän työryhmän määrittelemät kriteerit.  

Työryhmä pyytää eri hallinnonaloja ja muita työryhmässä edustettuna olevia tahoja kartoittamaan tämän 

pyynnön liitteenä olevat kriteerit täyttävät oman hallinnonalansa (tai toimialansa) osaamiskokonaisuudet. 

Osaamiskokonaisuudet ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen: 

https://link.webropolsurveys.com/S/946293B053FF2F1C) 10.8.2018 mennessä. Vain määräaikaan 

mennessä ilmoitetut osaamiskokonaisuudet otetaan huomioon viitekehystä laajennettaessa. Pyyntö 

osaamiskokonaisuuksien kartoittamisesta on lähetetty työryhmän jäsenille sekä erikseen niille ministeriöille, 

jotka eivät ole edustettuina työryhmässä. 

Osaamiskokonaisuuksista kirjataan sähköiseen lomakkeeseen seuraavat tiedot: 

1. Osaamiskokonaisuutta viitekehykseen esittävä taho 
2. Osaamiskokonaisuuden nimi 
3. Osaamiskokonaisuuden tuottama osaaminen (kuvataan osaamisena, ei sisältöinä tai aikana)  
4. Osaamiskokonaisuuden laajuus (kuvataan opintopisteinä, osaamispisteinä tai niihin rinnastettavana 

aikana) 
5. Tehtävät, joihin osaamiskokonaisuus valmistaa / kelpoisuus, jonka osaamiskokonaisuus tuottaa 
6. Osaamiskokonaisuuden ja sille määriteltyjen osaamistavoitteiden säädösperusta 
7. Osaamiskokonaisuutta järjestävä(t) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä(t) 
8. Osaamiskokonaisuuden suorittajien arvioitu lukumäärä vuosittain1   
9. Osaamiskokonaisuuden laadunvarmistusjärjestelmä 
10. Viitekehystaso, jolle osaamiskokonaisuus esitetään sijoitettavaksi2 
11. Viitekehystasolle sijoittelun perustelut (kuvataan best fit –periaatteella suhteessa viitekehyksen 

tasokuvauksiin3) 
12. Muut mahdolliset perustelut  
13. Mahdolliset linkit ja liitteet4  
14. Osaamiskokonaisuutta viitekehykseen esittävän tahon yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. 

 

                                                           
1 Kohdassa annetaan arvio siitä, kuinka moni suorittaa osaamiskokonaisuuden esimerkiksi seuraavan kolme vuoden 
aikana. Kohdassa voidaan antaa lisäksi tieto osaamiskokonaisuuden suorittajien lukumäärästä viimeisen 2-3 vuoden 
aikana. 
2 Viitekehyksessä tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän 
osaamisen perusteella kahdeksaan vaativuustasoon siten kuin valtioneuvoston asetuksessa tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017) säädetään: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120. 
3 Viitekehyksen tasokuvauksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120. 
4 Esitykseen voidaan liittää linkkinä tai erillisenä liitteenä esimerkiksi osaamiskokonaisuuden opetussuunnitelmaa tai 
muita opintokokonaisuuden sisältöä koskevia asiakirjoja, jotka tukevat tai syventävät muissa kohdissa annettuja 
tietoja. 

https://link.webropolsurveys.com/S/946293B053FF2F1C
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120


 

Koska eri hallinnonaloilla sekä koulutustasoilla ja -muodoissa on 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 ECVET5-/ECTS6-siirtojärjestelmän 

määrittelyä. Molempien siirtojärjestelmien mukaan vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen 

vastaa 60 osaamispistettä/opintopistettä. 

Työryhmä käsittelee esitykset osaamiskokonaisuuksien sijoittamiseksi viitekehykseen 23.8.2018 pidettävässä 
kokouksessa. Ainoastaan 10.8.2018 mennessä ilmoitetut osaamiskokonaisuudet otetaan käsittelyyn. 
Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus osaamiskokonaisuuksien sijoittamiseksi tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasoille ja perustella sijoittelu. 

 

Muut mahdolliset osaamiskokonaisuudet 

Sähköisellä lomakkeella voidaan erillisessä kohdassa ilmoittaa myös mahdolliset muut kuin työryhmän 

määrittelemät kriteerit täyttävät hallinnonalan osaamiskokonaisuudet, jotka esittävän tahon näkemyksen 

mukaan tulisi myöhemmässä vaiheessa sisällyttää viitekehykseen. Kyseisten osaamiskokonaisuuksien 

sijoittamista viitekehykseen ei käsitellä työryhmässä, vaan tarkoituksena on kerätä tietoa viitekehyksen 

edelleen kehittämiseen liittyvän jatkotyön pohjaksi. Lomakkeella voidaan listata kokonaisuudet sekä 

perustella se, mitä lisäarvoa osaamiskokonaisuuden sijoittamisesta viitekehykseen olisi. Lisäarvoa voidaan 

pohtia esimerkiksi osaamiskokonaisuuden suorittaneen yksilön tai työelämän näkökulmasta. 

 

Lisätiedot 

Lisätietoja antavat työryhmän sihteerit Johanna Niemi (johanna.niemi@oph.fi, puh. 029 533 1275) sekä 

Anna Kankaanpää (anna.kankaanpaa@minedu.fi, puh. 029 533 0403). 

 

LIITE Kriteerit tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen sijoitettaville 

osaamiskokonaisuuksille 

 

                                                           
5 Lisätietoa ECVET-järjestelmän perusteista ja ECVET-pisteytyksen periaatteista löytyy ECVET-suosituksesta: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN. 
6 Lisätietoa ECTS-järjestelmän perusteista ja ECTS-pisteytyksen periaatteista löytyy ECTS-oppaasta: 
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf. 
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