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SEDU-merkkien osaamisperusta
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- Ope.fi –tasot

- TIEKE ry:n / A- ja AB-ajokortit

- Opiskelijoiden osaamis- ja ammattitaitovaatimuksiin 

sisältyviä kokonaisuuksia esim. tekijänoikeudet

- Yleiset kansalaisen perustaidot 

- Opettajan työssä tarvitsemat digitaidot

Osaamistasot laadittu Opinlakeuden, Sedun ja SeAMKin digi-

kouluttajien yhteistyönä mm. osana ePAKKI I ja O&O –hankkeita. 

Käyttöönotto Sedussa ePAKKI II –hankkeen toimesta.



Hyöty opettajalle

 Tavoitteellinen kouluttautuminen -> tiimitavoitteet näkyviksi (hopea)

 Autenttinen verkko-oppimiskokemus

 Suoritettavasta osamerkistä käytännön työvälineitä omaan opetukseen

 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen omakohtainen kokemus

Prosessi: tutustu merkkivaatimuksiin ->tunnista ja dokumentoi oma 

osaaminen ->ano merkkiä ja perustele ->nouda merkkiä omaan 

elinikäiseen passiin ->linkitä ElbitHRn osaamistietoihin (lopussa kuva)

 Ideoita opetuksen kehittämiseen mm. pelillistäminen

 Yleisesti ottaen digiosaamisen lisääntyminen
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 Sedussa digitaalisen osaamisen perustaitotavoitteeksi on asetettu 

käyttöön otettavien osaamismerkkien pronssitaso ja kannustetaan 

muidenkin merkkitasojen suorittamiseen. Henkilökohtaiset 

perustyötaitoja ylittävät tavoitteet sovitaan kehityskeskusteluissa. 

 Koulutukset ovat ilmaisia ja tapahtuvat omassa työympäristössä. 

Esimiesten on mahdollista osoittaa työaikaa (KIKY-

työaikaresurssilla) koulutuksiin osallistumiseen. Koulutuksia 

voidaan toteuttaa myös VESO-koulutuksina. Henkilökohtaista 

valmentautumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan 

henkilökohtaisella ohjauksella, digitutortoiminnalla sekä 

vertaisvalmennuksen keinoin. 

(ePAKKI II –hanke, reformihankkeet)
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Merkit
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PRO = 3 kulta-tason osamerkkiä!
P l a t i n a

Edelläkävijä
K u l t a

Yhteisöll.

Soveltaja
H o p e a

Digikäyttäjä
P r o n s s i



Pronssi-tason osamerkit
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Hopea-tason osamerkit
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jakelu

kehittäminen



Kulta-tason osamerkit
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teknologiat



Kirjaaminen ElbitHR -järjestelmään
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Lisätietoja

 CC-lisenssit: creativecommons.fi

 CC BY-NC 4.0 eli Creative Commons -lisenssi: lisensoitu Creative Commons
Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 Sinä saat jakaa ja muuntaa, mutta et hyödyntää kaupallisesti.

 Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän 
diasarjan osalta: Opinlakeus-oppilaitosverkosto. Muokattu teos tulee jakaa tällä 
samalla lisenssillä. 

 Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Sedu/Opinlakeus-
oppilaitosverkostolle.
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