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Mikä Partion nuorisoalan 
osaamiskeskus?

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen päätavoite on kehittää työkaluja, 

menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Kohderyhmät: nuoret, opettajat ja nuorisotyöntekijät, 

koulutuksenjärjestäjät, työelämä

Yksi 11:sta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta nuorisoalan 

osaamiskeskuksesta. Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen 

nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan 

kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan 

osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.



Koulutusten validointi
1. Kirkastimme koulutusten sisältöjä 

ydinainesanalyysin avulla
2. Määrittelimme koulutuksen tarkoituksen, 

yleiskuvauksen ja kohderyhmän sellaisella kielellä, 
jota myös partion ulkopuoliset ymmärtävät

3. Koulutusten tavoitteet tiukemmin 
osaamisperustaiseksi (ei suoritus…)

4. Laskimme koulutuksen kouluttautujalta vaatiman 
työpanoksen, eli mitoitimme koulutuksen.

5. Koulutuksen vaativuustaso määriteltiin EQF/NQF:n
kriteereillä 

Edellä mainittujen prosessien ohjaamisessa on tiiviisti 
ollut mukana Sivis-opintokeskus vuodesta 2013 
alkaen. Koulutusten suunnittelussa hyödynnetään 
Sivisverkko-koulutussuunnittelutyökalua.



https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/OQPHFTaMD0a1S/apply

https://openbadgefactory.com/c/badge

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/OQPHFTaMD0a1S/apply
https://openbadgefactory.com/c/badge




Tulkintafoorumit
Moniammatilliseen tulkintafoorumiin kuuluu 
oppilaitoksen puolelta opinto-ohjaaja, 
opiskelijoiden tai opiskelijajärjestön edustaja, 
opettajia eri tutkinnoista kokoontumisen 
painopisteen mukaan, koulutuksen järjestäjän 
edustaja sekä nuorisojärjestön puolelta 
koulutussuunnittelija ja nuorisotyön asiantuntija. 

Tarkoituksena on etsiä vastaavuuksia harrastus- ja 
vapaaehtoistoiminnassa hankitun ja hankittavan 
osaamisen sekä tutkintojen välillä. 

Löydetyistä vastaavuuksista muodostetaan suositus, 
miten osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa 
opinnoissa.

Suositukset tuodaan näkyväksi digitaalisessa 
osaamiskiekossa.





Osaamiskiekko näyttää harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen 
vastaavuudet tutkinto-opintoihin. 

Osaamiskiekossa on mukana järjestöjen (validoituja) koulutuksia ja digitaalisia 
osaamismerkkejä. Osaamiskiekko on tarkoitettu järjestöjen ja oppilaitosten 
yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi.

Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat nuoret, opiskelijat, opettajat ja 
opinto-ohjaajat sekä nuorisotyön ammattilaiset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut osaamiskiekon ensimmäisen version 
toteutuksen.

Digitaalinen osaamiskiekko



Osaamiskiekko.fi

https://www.osaamiskiekko.fi/




Miten mukaan Osaamiskiekkoon?

1. Järjestön kautta kertyvä osaaminen on kuvattu digitaalisilla 
osaamismerkeillä tai validoiduilla koulutuksilla 

-> käsittely oppilaitoksen tulkintafoorumissa

2. Järjestön ja oppilaitoksen välinen yhteistyösopimus tai vakiintunut käytäntö

Osaamiskiekko on oppilaitoksille ja järjestöille ilmainen!



Ketä meitä on
Partion osaamiskeskuksessa?



KIITOS!
OSAAMISKESKUS.PARTIO.FI

Esityksen valokuvat: Hannu Strömberg, Heikki Heinonen / Suomen Partiolaiset
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