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Osaamisen tunnistamisen uusia tuulia

Suomessa

• Tulosperusteinen kotoutumiskoulutus? Ammatillinen
kotutumiskoulutus? Ura- ja rekrytointipalvelu (kasvupalvelu
maakuntauudistuksessa)? Valikoiva maahanmuutto?

• Aikuisten perusopetus, OKM

• Osaamiskartoitukset, osaamisen tunnistaminen, tutkintojen
tunnustaminen, työn välittäminen, uraohjaus

• Uusi digitaalisten ohjauspalvelujen infrastruktuuri

• Ammattikoulureformi, OPVA, MAO 

• SIB

• Validointi, nvl.org, http://nvl.org/nyheter/finsk

15.9.2017 virva.muotka@axxell.fi 

http://nvl.org/nyheter/finsk


http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80625/TEMjul_36_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1



Ammatillisten tutkintojen eurooppalainen

viitekehys (1.3.2017)

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallinen viitekehys rakentuu 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalle. Suomalaiset tutkinnot, oppimäärät ja 
muut laajat osaamiskokonaisuudet sijoittuvat valtioneuvoston asetuksen mukaan seuraaville 
kansallisen viitekehyksen vaativuustasoille:

• perusopetuksen oppimäärä tasolle 2

• ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä tasolle 4

• ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot sekä rikosseuraamusalan tutkinto, 
pelastajatutkinto ja hätäkeskuspäivystäjätutkinto tasolle 4

• erikoisammattitutkinnot sekä alipäällystötutkinto (pelastusala) ja lennonjohdon 
perustutkinto tasolle 5

• ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6

• ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7

• yliopistojen ja Maanpuolustuskorkeakoulun tieteelliset ja taiteelliset jatkotutkinnot 
(lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot), yleisesikuntaupseerin tutkinto, 
erikoiseläinlääkärin tutkinto, erikoislääkärikoulutus ja erikoishammaslääkärikoulutus 
tasolle 8 
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehys

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehys


Kansallisen viitekehyksen 

vaativuustasot 2 - 4

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehys

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehys


Osaamisen tunnistamisen uusia tuulia

Euroopassa

Tanska: Job first 

Belgium: Action first, tailor-made strategy 

Ruotsi: Fast Track 

Saksa: Recognition of higher 

studies, My skills

15.09.2017



Job first – Tanska
Osaamisen tunnistaminen välittömästi myönteisen turvapaikkapaikka
päätöksen jälkeen, 2 h haastattelu, TE- hallinnon toimesta

Osaamisen perusteella osoitetaan työpaikka kaikille, TE-hallinto etsii

Työn ohessa (20 vk) tanskan kieltä, kulttuuria, työelämää, TES 
mukainen palkka, nousee osaamisen ja vastuun myötä

Työpaikoilla koulutetut mentorit ohjaavat työn tekemistä

Julkisen sektorin sosiaali- ja psykologipalvelut käytettävissä tarpeen
mukaan





Action first, tailor-made 

strategy –Belgia
Osaamisen tunnistaminen välittömästi myönteisen turvapaikkapaikkapäätöksen
jälkeen, 2 h haastattelu, TE-hallinnon toimesta

Osaamisen perusteella osoitetaan työharjoittelupaikka niille, jotka ovat työnantajille
houkuttelevia työntekijöitä, TE- hallinto etsii työpaikat

Työpaikalla työn ohessa TE-hallinnon mentori ja kielen opettaja varmistamassa, että
kaikki sujuu hyvin

Osa turvapaikansaaneista jatkaa perinteistä tietä eli kielikoulutuksen kautta vähitellen
työelämään





Det snabba spåret – Fast Track –

I Sverige



Det snabba spåret – Fast Track –

I Sverige
Osaamisen tunnistaminen, 1 vk, tapahtuu TE-hallinnon toimesta

Osaamisen varsinainen validiointi tapahtuuu työssäopimisjaksolla
yrityksessä, 2 vk, TE-hallinto etsii paikat

Työnantajalle maksetaan 80 €/pv korvaus

Osaamistodistus

Ruotsin TE-toimiston monikielisiä osaamisen tunnistamisen palveluja:
• https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Validera-din-kompetens.html

• https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Self-assessment.html

• https://www.jobskills.se/

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Validera-din-kompetens.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Self-assessment.html
https://www.jobskills.se/


Bland personerna inom snabbspår är det 45 procent som fått arbete 13 till 15 månader efter att personen var ny i 

snabbspår. Andelen som har fått arbete är lite mer än dubbelt så hög för de som deltagit i snabbspår i 13 till 15 

månader, jämfört med de som deltagit i snabbspår i 7 till 9 månader.

35 %, 48 hlö

33%, 59 hlö

45%, 55 hlö

47%, 116 h

23 %, 140 h

Työ 13-

15 kk

jälkeen

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html


Counselling and Information for 

Recognition procedure – Saksa

Osaamisen tunnistamispalvelu, valtakunnallinen
puhelinpalvelu, informaatiota tunnistamisprosessista eri
kielillä

Tutkinnon viranomaistunnustaminen

Osaamisen haastatteluun perustuva tunnistaminen, 
kesto 4 h, tulkin välityksellä

Osaamistodistus





My skills – Saksa
Kuviin perustuva osaamisen tunnistaminen, 30 ammattia

Kysymykset eri kielillä (6) äänenä, vastaukset

monivalintatehtävässä kuvina





Ratkaisu maahanmuuttajien osaamisen

tunnistamiseen Suomessa 
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