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Jakelussa mainituille 
 

 

Osaamisen tunnistamisen työryhmän asettaminen 
Hallitusohjelman mukaan Suomessa toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, 
jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. 
Parlamentaarisen valmistelun linjaukset uudistukselle valmistuivat joulukuussa 2020 ja 
parlamentaarinen uudistushanke jatkuu 31.3.2023 asti. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä 
rahoitetaan toimia, joilla on merkittävä vipuvaikutus uudistuksen toimeenpanoon. 

Hallitus kirjasi EU:n elpymistukivälineellä rahoitettavassa Suomen kestävän kasvun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa: 

Jatkuvan oppimisen toimilla päivitetään jo olemassa olevia ja rakennetaan täysin uusia jatkuvaa 
oppimista ja osaamisen kehittämistä tukevia palveluita, jotka hyödyntävät älykkäästi erilaisia 
tietovarantoja ja tuovat olemassa olevia verkossa tuotettavia palveluja yhteen asiakaskeskeisesti ja 
hallinnonalarajat ylittäen. Ohjauksella, osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamisella pyritään 
ehkäisemään virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle ja parantamaan osaavan työvoiman 
saatavuutta. Osaamisen tunnistamisen välineitä kehittämällä parannetaan koulutuspanostusten 
kohdentumista ja vaikuttavuutta. 

Organisointi ja tehtävät 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat kestävän kasvun ohjelman 
toimeenpanoa varten työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin 
viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen 
työvälineiden ja menettelyjen luomista: 

• tukemalla työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa 
koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisen tai osaamismerkkien ja muiden 
osaamiskuvausten kehittämisen avulla, 

• tekemällä ehdotuksen valtakunnallisiksi periaatteiksi työssä ja muualla kuin viralliseen 
koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseen 
erityisesti työelämän ja työllistymisen näkökulmasta, 

• tekemällä ehdotukset käynnistettävistä piloteista,  
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• tukemalla valtakunnallisten periaatteiden käyttöönottoa ja levittämistä sekä 

• tukemalla jatkuvan oppimisen digitaalisessa kokonaisuudessa kehitettävien työkalujen 
kehittämistyötä. 

Työryhmän työssä huomioidaan ja hyödynnetään kytkennät virallisessa koulutusjärjestelmässä 
tehtävään osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, osaamisluokituksen kehittämiseen, pieniin 
osaamiskokonaisuuksiin, opinnollistamiseen ja muuhun kansalliseen ja kansainväliseen 
kehittämistyöhön sekä maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
erityispiirteisiin. 

Toimikausi 

Työryhmän toimikausi on 1.7.2021-31.12.2024.  

Työryhmä tekee 31.12.2022 mennessä ehdotuksen mahdollisesta tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta, osaamismerkkien ja muiden 
osaamiskuvausten kehittämisestä sekä ehdotuksen valtakunnallisista periaatteista työssä ja muualla 
kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen 
tunnistamisesta sekä ehdotukset käynnistettävistä piloteista.  

Toimikauden lopussa työryhmä jättää lopulliset ehdotuksensa valtakunnallisista periaatteista 
työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun 
osaamisen tunnistamisesta piloteista saatujen kokemusten ja muusta kansallisesta ja 
kansainvälisestä kehitystyöstä saadun tiedon pohjalta. 

Työryhmän kokoonpano 

Opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja  
Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja 
Opetusneuvos Carita Blomqvist, Opetushallitus 
Opetusneuvos Annika Bussman, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Erityisasiantuntija Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö 
Erityisasiantuntija Kalle Lautala, sosiaali- ja terveysministeriö 
Opetusneuvos Samuli Leveälahti, Opetushallitus 
Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät ry 
Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, KT Kuntatyönantajat 
Asiantuntija Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Erityisasiantuntija Susanna Piepponen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry 
Johtava asiantuntija Tiina Salminen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Johtava asiantuntija Elina Sojonen, Akava ry 
Asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry 
Erityisasiantuntija Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri 
Opetusneuvos Katri Tervaspalo, opetus- ja kulttuuriministeriö, sihteeri 
 
Valmisteluryhmän jäsenille ei nimetä varajäseniä. Valmisteluryhmän työhön voi osallistua sijaisia 
tarpeen mukaan. 

Toimintatavat 

Työryhmä voi työnsä tueksi hankkia tutkimuksia ja selvityksiä.  

Työryhmä kuulee työssään asiantuntijoita, erityisesti koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, yksityisiä 
koulutuspalveluiden tuottajia sekä opiskelijoiden edustajia. 

Kustannukset 

Hankkeen kulut maksetaan talousarviotililtä 32.01.01. Matkakulujen osalta toimitaan valtion 
matkustussäännön ohjeiden mukaisesti. 

Muuta  

Valmisteluryhmän asettamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momenttia, koska työryhmään on kutsuttu jäsenet heidän erityisen 
ammatillisen osaamisensa johdosta, jota ei voida korvata toisella henkilöllä. 
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Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Raimo Luoma 

Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Alivaltiosihteeri Petri Peltonen  

Jakelu Osaamisen tunnistamisen työryhmän jäsenet 
 

Tiedoksi Tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri 
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustajat 
Työministerin valtiosihteeri 
Työministerin erityisavustajat 
Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja yksiköt 
Työ- ja elinkeinoministeriön osastot ja yksiköt 
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