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Kuka merkistä hyötyy? Kuka tarvitsee merkkiä ja miksi? 

• hyöty merkin saajalle (itsetuntemus/itsearvostus,  
statuksen kasvu vertaisten keskuudessa, työnhaku, 
työuralla tai harrastustoiminnassa eteneminen,  
opinnot formaalissa oppilaitoksessa)

• hyöty merkin myöntäjälle (yhteiskunnallinen  
näkyvyys, vuorovaikutus merkin vastaanottajien  
kanssa, yhteenkuuluvuus muiden merkkejä kehittävien 
organisaatioiden kanssa)

• muu hyöty (esim. vapaaehtoistoimijoiden arvostuksen 
ja toimenkuvaa koskevan tietämyksen kasvattaminen 
yhteiskunnassa).

Millaisia resursseja käytettävissä?  
 
Mieti merkin markkinointia jo alussa.  
Varaudu käyttämään paukkuja vas-
taanottajien motivoimiseen merkin 
hakemisessa, täydentämisessä ja 
jakamisessa. Mahdollisesti myös 
merkkien myöntäminen vaatii  
resursseja (merkkihakemusten  
arviointi). Osaamismerkkipalvelun 
käyttölisenssi saattaa olla maksulli-
nen. Merkin kuvan laatimisessa ehkä 
tarvitaan graafista suunnittelijaa.

1 Määrittele, mitä tavoittelet osaamismerkin avulla

Millaisia tavoitteita?  
 
Mistä tiedät, että osaamismerkin 
kehittämistyö on onnistunut?  
Pohdi tulosten mittaamista. Esim. 
vastaanottajamäärät, ”tietoisuuden 
lisääntyminen”, hyöty vastaanotta-
jille, muut laajemmat vaikutukset. 
Miten näitä seurataan, mitataan ja 
arvioidaan? 



Mieti osaamisen kriteereitä,  
osaamistavoitteita. Lisää  
laatua koulutukseen -opas  
neuvoo hyvän osaamis- 
tavoitteen laatimisessa.

2 Mieti merkillä tunnustettavaa osaamista

Mistä tiedät, että merkin vastaan- 
ottajalla on riittävä osaaminen?  
 
Haluatko vastaanottaa hakemuksia, 
tarvitsetko todisteita tai todistajia? 
Tai haluatko, että merkin myöntä-
minen tapahtuu automaattisesti 
esim. testin tuloksena?

TAI: Haluanko antaa merkillä  
tunnustuksen muusta kuin 
osaamisesta, esim. työtehtä-
vistä/toimenkuvasta, verkoston 
jäsenyydestä, aktiivisuudesta…? 
Millaisia todisteita tarvitaan?

Mistä merkin mahdollinen  
vastaanottaja voi hankkia  
merkillä osoitettavan osaamisen:  
 
(työ)kokemuksesta,  
koulutuksesta? Järjestätkö  
itse koulutuksen tai  
oppimateriaalin?



Osaamismerkin osia (kaikki eivät välttämättömiä): 
*) Osaamisen viitekehyksiä:
• ESCO: eurooppalainen monikielinen taito-,  

osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä 

• Agenda 2030: YK:n kestävän kehityksen tavoite- 
ohjelma, jossa 17 tavoitetta (+ 169 alatavoitetta)

• Tutkintojen perusteet: ePerusteet/ammatillinen koulutus

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot: eurooppalaisen  
elinikäisen oppimisen viitekehyksen kahdeksan taitoa

• Osaaminen 2035: Opetushallituksen ennakointiraportti 
tulevaisuuden taidoista

• EQF, eurooppalainen tutkintojen viitekehys

3 Luonnostele osaamismerkin sisältöjä

• viitekehykset *)

• myöntäjän nimi ja tiedot

• hakemus (voi olla  
osaamismerkin liite)

• voimassaoloaika

• todisteet (huom.: merkin  
vastaanottaja voi lisätä todisteita 
itse myöhemmin - muistuta tästä!)

• suositteluja: voi suositella  
osaamismerkkejä tai voi  
suositella osaamismerkin saajaa.

• kuvan

• nimen

• kuvauksen (tiivis kuvaus;  
voi sisältää myös lyhyen  
kuvauksen osaamismerkeistä)

• avainsanoja (helpottaa  
löytämistä Passportin puolella 
ja myös tekoälyn haravointia 
esim. opintoihin)

• kriteerit: vaadittava  
osaaminen ja suoritukset



Mieti merkissä ja sen jakamisessa tarvittavaa tekniikkaa:

5 
Suunnittele, miten merkki rakennetaan 
käytännössä

Osaamismerkkien  
kokonaisuuteen voi sisältyä
• merkkejä eri aihealueista

• merkkejä eri osaamistasoilta  
(perus-osaaja – edistynyt  
osaaja – huippuosaaja).

Suunnittele merkki osaksi kokonaisuutta4 

Yksittäinen merkki tai merkki-
sarja voi myös liittyä isompaan 
kokonaisuuteen. Onko  
organisaatiollasi entuudestaan  
tai suunnitteilla omia merkkejä?  
Tai onko kumppaniorganisaa-
tioilla tai muualla merkistöjä, 
johon uusi merkki voisi liittyä?

• missä merkkiä koskevaa 
tietoa jaetaan? Oman  
organisaation verkko- 
sivuilla, somessa,  
pyydettäessä sähkö- 
postitse tms.?

• mikä alusta, millainen lisenssi?

• miten neuvotaan merkin 
vastaanottajia, mitä osaa-
mismerkkisäilöä heille  
suositellaan? Tiedote, esite, 
video, tietoisku koulutuksen 
osana…



Ennen merkin julkaisua pyydä kommentteja luonnoksiisi mahdollisilta  
merkkien vastaanottajilta.  
 
Availe ovia organisaatioihin, joissa vastaanottajat mahdollisesti haluaisivat  
käyttää merkkiään (oppilaitokset, työnantajat) ja kysy parannusehdotuksia.  
Kartoita tarpeita ja kysyntää, mutta muista: osaamismerkkejä ei vielä  
tunneta kaikkialla, eli myös tarjonnalla voi lisätä kysyntää.

6 Testaa ja kehitä kohderyhmän kanssa


