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Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä

• 1,4 miljoonaa suomalaista, 

• Keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa, 170 000 
henkilötyövuotta (2015)

• 2/3 suomalaisista haluaa: lapsia ja nuoria pitäisi kasvattaa 
vapaaehtoistyöhön osana koulujärjestelmää. 

• 78 prosenttia opiskelijoista haluaa kokeilla vapaaehtoistyötä 
osana opintoja, jos se olisi mahdollista. 

• Enemmistö nuorista kokee, että harrastuksen anti jää 
useimmiten virallisesti tunnistamatta. Tästä syystä vain 
kolmannes nuorista uskoo harrastuksen hyödyttävän esimerkiksi 
työnhakua. 

• Nuoret toivovat harrastuspanostusten näkyvän koulussa 
hyväksilukemisen tai arvosanojen korottamisen muodossa. 
Tämä tavoite ei nykyisellään juurikaan toteudu. 

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. Taloustutkimus 2015. Kansalaisareena ry, 
Kirkkohallitus ja HelsinkiMissio.



Osaamisen tunnustamisesta apua nuorisotyöttömyyteen?

• Joka kolmas eurooppalainen nuori on työtön!
• Euroopalla ei ole varaa haaskata lahjakkuutta 

eikä menettää nuoriaan sosiaaliselle 
syrjäytymiselle ja passiivisuudelle!



Timo Sinivuori, KT

Tulevaisuuden osaamistarpeet jäsentyvät kolmelle faktorille:
a) Geneeriset osaamiset
b) Yleiset työelämäosaamiset
c) Ammattialakohtaiset osaamiset
Näiden lisäksi korostuvat digitaidot

2020-luvulla tarvitaan jatkuvan oppimisen reformi, jossa 
tutkintoperusteinen oppiminen on vain yksi osa osaamisen 
kehittämistä.

OEF:n mukaan kolmas sektori ”ammattimaistuu”, jolloin se alkaa 
työllistää nykyistä enemmän ja tuottaa enemmän palveluita, jotka 
aiemmin tehtiin viranomaistyönä. Järjestöjen rooli tulevaisuuden 
osaamistarpeiden tuottajana kasvaa huomattavasti.

Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä arviointituloksia. 
Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 3:2019

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET



OEF: Tärkeimmät osaamiset vuonna 2035



PARTION TAITOALUEET

Yhdistystoiminta
Kestävä kehitys
Suomalainen kulttuuri 
Moninaisuus
Vesillä liikkuminen
Rohkeus
Vaikuttaminen
Kaveritaidot
Ryhmähenki
Partiokulttuuri
Turvallisuus
Katsomustaidot

Ensiapu
Tulenteko
Luovuus
Ruuanlaitto
Suunnistus
Kansainvälisyys
Retkeily 
Medialuku
Viestintä
Kädentaidot 
Itsestä huolehtiminen
Arjentaidot
Talous
Varainhankinta
Vapaaehtoistaidot, 
yhteisötaidot, palvelu
Luonto

Johtaminen
Vuorovaikutustaidot 
(johtamistaidot)
Itsensä johtamisen taidot 
(johtaminen
Organisointitaidot
Visiointitaidot



Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimijat



Nuorisoalan osaamiskeskukset 2020-2024

1) NUORISOTYÖ KUNNISSA: Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

2) NUORISOALALLA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVA JA VAIKUTTAVUUS: 
Kentauri 

3) OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN: Osallisuuden osaamiskeskus

4) KOHDENNETTU NUORISOTYÖ: Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus

5) DIGITAALINEN NUORISOTYÖ: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

6) NUORISOTYÖ KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA: Nuoska

https://minedu.fi/nuorisotyon-keskukset

https://minedu.fi/nuorisotyon-keskukset


• Nuorisoalan osaamiskeskus 
2020-2023

• Painopistealueena 
nuorisoalalla toimivien 
järjestöjen tilannekuva ja 
vaikuttavuus

• Toiminnasta vastaavat 
Suomen Partiolaiset, 
Humanistinen 
ammattikorkeakoulu (Humak), 
Opintokeskus Sivis sekä Talous 
ja nuoret TAT

Mikä Kentauri?



• Nuorisotyötä tekevät 
järjestöt 

• Järjestöissä toimivat ja 
harrastavat nuoret

• Oppilaitokset

• Työelämä

• Muut sidosryhmät ja 
yhteistyökumppanit 

Kohderyhmät



• Tutkimusta ja tietoa 
nuorista

• Vaikuttavuus ja 
vaikuttavuuden arviointi

• Muuttuvat 
toimintaympäristöt

• Osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen

Aihealueet ja sisällöt



#Kentauritutkii

#kentaurikehittää

#kentaurikouluttaa

#jatkuvaoppiminen

#osaamisenkiertotalous

Hashtags / Aiheet



Koulutuksen validointi – case Partio

1. Koulutusten sisältö kirkastettiin ydinainesanalyysin avulla

2. Koulutuksen tarkoitus määriteltiin yleiskuvauksena ja 
kohderyhmät sellaisella kielellä, jota myös partion ulkopuoliset 
ymmärtävät

3. Koulutusten tavoitteet tiukemmin osaamisperustaiseksi (ei 
suoritus…)

4. Koulutuksen kouluttautujalta vaatima  työpanos laskettiin, eli 
koulutus mitoitettiin.

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.



ESIMERKKEJÄ KOULUTUSTEN MODULOINNEISTA



ESIMERKKEJÄ KOULUTUSTEN MODULOINNISTA

PARTION KOULUTUSJÄRJESTELMÄN 
MODUULIKARTTA: https://www.partio.fi/wp-
content/uploads/2020/01/SP_moduulikartta_20
20_fi.pdf

RIIHIMÄEN SEURAKUNTA:
https://www.riihimaenseurakunta.fi/documents
/19055830/26847008/Moduulikartta+VALMIS.p
ng/244c6231-a6ea-6be5-711c-
944f289baedd?t=1588058334877

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/01/SP_moduulikartta_2020_fi.pdf
https://www.riihimaenseurakunta.fi/documents/19055830/26847008/Moduulikartta+VALMIS.png/244c6231-a6ea-6be5-711c-944f289baedd?t=1588058334877


VAPAAEHTOISTEHTÄVIEN OPINNOLLISTAMINEN



PARTION DIGITAALISET OSAAMISMERKIT



Osaamismerkkejä on tehty moneen erilaiseen käyttöön: pysyviä pestin mukaisia, 
suurtapahtumaan liittyviä määräaikaisia, kenen tahansa osaamisesta saatava

Partion osaamismerkit

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/osaamismerkit/

Merkit operoidaan Open Badge Factoryn kautta https://openbadgefactory.com/

Merkin saaja säilyttää merkit Open Badge Passportissa 
https://openbadgepassport.com

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/osaamismerkit/
https://openbadgefactory.com/
https://openbadgepassport.com/


EDUCATION

HYGIENE

MEDIA 
SERVICES

https://www.youtube.com/watch?v=tEVcRuCC8OM&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=tEVcRuCC8OM&t=9s


ESIMERKKEJÄ MUIDEN ORGANISAATIOIDEN OSAAMISMERKEISTÄ

Opintokeskus Siviksen ja järjestöjen yhteiset työelämätaitojen osaamismerkit: 

https://www.ok-sivis.fi/media/tyoelamataidot-_esite.pdf

Nuorisoseurojen osaamismerkit: 

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/

Martta-liiton osaamismerkit:

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/virtuaalinen-osaamismerkki-
open-badge/

4H-liiton osaamismerkit: 

https://4h.fi/tekemista/4h-akatemia/

https://www.ok-sivis.fi/media/tyoelamataidot-_esite.pdf
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/virtuaalinen-osaamismerkki-open-badge/
https://4h.fi/tekemista/4h-akatemia/


KÄSIKIRJA OSAAMISEN VALIDOINTIIN

Partiossa tehty osaamisen validointi 2013-2017 
(vapaaehtoistehtävät ja järjestöllinen koulutus) mallinnettiin 
yhteisjulkaisuun SITRAn kanssa.

Julkaisu #KOVAAOSAAMISTA löytyy täältä:

https://media.sitra.fi/2017/08/21140510/Kovaa_osaamista_harr
astuksista_ja_vapaaehtoistoiminnasta.pdf

https://media.sitra.fi/2017/08/21140510/Kovaa_osaamista_harrastuksista_ja_vapaaehtoistoiminnasta.pdf


MONIAMMATILLISET OSAAMISEN TULKINTAFOORUMIT

Sittenkö kaikki oli valmista? ☺ Niin kai sitä luultiin… tarvittiin siltikin rautalangasta taivuttamista ja 
moniammatillista yhteistyötä oppilaitosten kanssa…

• Moniammatillinen tulkintafoorumi muodostuu monipuolisesta osallistujajoukosta. Tulkintafoorumiin kuuluu oppilaitoksen
puolelta opinto-ohjaaja, opiskelijoiden edustaja, opettajia eri tutkinnoista kulloisenkin painopisteen mukaan, koulutuksen
järjestäjän edustaja sekä nuorisotyön asiantuntija.

• Tarkoituksena on etsiä vastaavuuksia nuorisojärjestöjen toiminnassa hankittavan osaamisen ja tutkintojen välillä.
Moniammatillinen tulkintafoorumi tekee näkyväksi vastaavuudet osaamisalueissa sekä antaa suosituksia osaamisen
tunnustamiseksi. Vastaavuudet tuodaan näkyväksi digitaalisessa osaamiskiekossa

• Suositukset eivät sido opettajia mutta ohjaavat tulkintafoorumikeskustelun pohjalta opettajia löytämään samoja
vastaavuuksia

• Vastaavuudet järjestöissä hankitun osaamisen sekä tutkinnoissa vaadittavan osaamisen välillä tehdään tuleville ja nykyisille
opiskelijoille sekä opettajille, opinto-ohjaajille, nuorisotyöntekijöille että työelämän esimiestehtävissä toimiville näkyväksi
digitaalisen osaamiskiekon avulla.

• Siten järjestöissä hankittavaa osaamista voidaan vapaaehtoisten pestausjärjestelmää hyödyntäen hankkia myös opintojen
kuluessa.

https://blog.hamk.fi/innostusta-insinooriopintoihin/partio-osaamisen-tunnustaminen-osana-korkeakouluopintoja/


TULKINTAFOORUMIN TOIMINTA 

ENNAKKO-
VALMISTAUTUMINEN

1. KÄSITTELY
(2-3h/koulutus)

2. KÄSITTELY
(2-3h/koulutus)

JÄLKITYÖSKENTELY 

Osaamiskeskus

Järjestö

Oppilaitosjohdon 
edustus,opettajat, opo

Opiskelijaedustus / 
opiskelijajärjestön edustus

Työelämäedustus

5-7 henkilöä

Tiedustelee järjestöiltä validoituja
koulutustuotteita, joita järjestö haluaa
opinnollistaa. Valitsee sen tulkintafoorumin,
jolle ehdottaa ko. koulutuksen / osaamismerkin
käsittelyä. Sopii 1. käsittelyn ajan ja paikan.

Vie koulutuksen / digitaalisen osaamismerkin
pohjatiedot digitaaliseen osaamiskiekkoon.
Ehdottaa osaamisen tunnustamista.

Huolehtii ja valvoo, että käsittelyjen välillä on
tapahtunut tarvittavat välitehtävät.

Syöttää tulkintafoorumin osaamisen
tunnustamisen suositukset digitaaliseen
osaamiskiekkoon. Valvoo, että oppilaitoksen ja
järjestön www-linkit toimivat

Varmistaa, että valittava koulutus on validoitu ja
toteutuu usein tai valittavaa osaamismerkkiä
haetaan riittävän usein. Nimeää henkilön, joka
osallistuu tulkintafoorumityöskentelyyn.
Toimittaa materiaalit tulkintafoorumiryhmälle.

Esittelee koulutuksen / digitaalisen
osaamismerkin. Ehdottaa osaamisen
tunnustamista.

Esittelee mahdollisesti päivitetyn koulutuksen
tai digitaalisen osaamismerkin. Ehdottaa
osaamisen tunnustamista.

Viestii tulkintafoorumin suosituksesta ja
digitaalisesta osaamiskiekosta järjestölleen. Seuraa
oppilaitoksissa tapahtuvia osaamisen tunnustamisen
määriä omaan järjestökoulutukseen tai digitaalisiin
osaamismerkkeihin liittyen. Ilmoittaa mahdollisista
muutoksista.

Hyväksyy järjestökoulutuksen tai
osaamismerkin opinnollistamisprosessiin.
Nimeää oppilaitoksen edustajat käsittelyyn /
tulkintafoorumiin. Tutustuu ennakkoon
järjestön lähettämiin materiaaleihin. Tekee
pohjaesityksen opinnollistamisesta.

Tutustuu ennakkoon järjestön lähettämiin
materiaaleihin. Kysyy tarvittaessa laajemmin
opiskelijoiden kokemuksia osaamisen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen.

Esittelee tutkinnon ja tutkinnonosan lyhyesti.
Ehdottaa suositusta osaamisen tunnustamiseen
liittyen.

Esittelee mahdollisesti välitehtävänä olleen
johdon päätöksenteon tuloksen ja mahdollisesti
laajemman opettajaryhmän kannanoton.
Ehdottaa osaamisen tunnustamista.

Vie tiedon tulkintafoorumin suosituksista
oppilaitoksen ko. WWW-sivuille. Välittää em.
WWW-linkin Osaamiskeskukselle. Viestii
tulkintafoorumin päätöksistä opiskelijoille ja
opettajille. Seuraa osaamisen tunnustamisen
toteutumista käytännössä.

Tutustuu ennakkoon järjestön lähettämiin
materiaaleihin. Arvioi osaamisen/taitojen
hyödyllisyyttä työelämän näkökulmasta.

Kysyy ja kommentoi osaamisen vastaavuuksia.
Ilmaiseen mielipiteen osaamisen
tunnustamiseen liittyen.

Esittelee työelämän osaamistarpeet ja tuo esille, miten
järjestökoulutuksen osaaminen korrelloi työelämän
osaamistarpeita ko. osa-alueeseen liittyen. Antaa
samalla palautetta oppilaitokselle tutkintotavoitteisen
koulutuksen toteutumisesta. Tuo tarvittaessa esille
mahdollisuuden järjestön ja oppilaitoksen yhteisestä
työelämäkoulutuksesta.

Ilmaiseen mielipiteen osaamisen
tunnustamiseen liittyen.

Tuo esille mahdolliset muut tarkennukset
työelämänäkökulmasta.

Valvoo, että opiskelijat saavat tiedon
tulkintafoorumin suosituksista. Raportoi
mahdollisista muutoksista tulkintafoorumia.
Viestii myös itse aktiivisesti opiskelijoille.

Huomioi osaltaan tehdyt suositukset, viestii ja
markkinoi omissa kanavissaan tulkintafoorumin
päätöksistä. Seuraa osaamisen tunnustamisen
toteutumista osaltaan.





Tässä verrataan Partiossa ikäkausiohjelmissa sekä 
koulutuksissa syntyvää osaamista uuteen kasvatuksen ja 
ohjauksen ammatilliseen perustutkintoon 
Seurakuntaopiston opettajien kanssa.



Digitaalisen osaamiskiekon tavoite on havainnollistaa 
harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa 
hankittua/hankittavaa osaamista rinnakkain 
tutkintoon johtavien opintojen kanssa.

Osaamiskiekossa on mukana järjestöjen (validoituja) 
koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.

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

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

Osaamiskiekossa hyödynnetään EQF/NQF-tasoja 
koulutustarjonnan esittämiseen.

DIGITAALINEN OSAAMISKIEKKO



Timo Sinivuori

DIGITAALISEN OSAAMISKIEKON IDEOINTIA



Timo Sinivuori

DIGITAALISEN OSAAMISKIEKON IDEOINTIA



Timo Sinivuori

DIGITAALISEN OSAAMISKIEKON IDEOINTIA



www.osaamiskiekko.fi



www.osaamiskiekko.fi



www.osaamiskiekko.fi



www.osaamiskiekko.fi



www.osaamiskiekko.fi/m



KESKUSTELU

1) Kuvitelkaa tilanne oppilaitoksessanne, jossa 
ollaan aloittamassa tulkintafoorumitoiminta. 
Miten omassa roolissasi toimisit 
tulkintafoorumissa eri vaiheissa? Voimmeko 
käynnistää tukintafoorumitoiminnan 
oppilaitoksessanne?

2) Listatkaa ylös tiedossanne olevia vakiintuneita 
käytänteitä, joissa harrastuksissa ja 
vapaaehtoistyössä hankittua ja hankittavaa 
osaamista tunnustetaan osaksi opintoja omassa 
oppilaitoksessanne. (HUOM. Nämä voidaan 
viedä suoraan digitaaliseen osaamiskiekkoon!)



Tiedonkeruulomake tulkintafoorumeista digikiekkoon



Osaamisen kiertotalous 
– harrastamalla huippuosaajaksi

https://partio.emmi.fi/l/7pT7nhCZz5LW

https://partio.emmi.fi/l/7pT7nhCZz5LW


#KOVAAOSAAMISTA
harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta

https://media.sitra.fi/2017/08/21140510/K
ovaa_osaamista_harrastuksista_ja_vapa
aehtoistoiminnasta.pdf

https://media.sitra.fi/2017/08/21140510/Kovaa_osaamista_harrastuksista_ja_vapaaehtoistoiminnasta.pdf


Tulkintafoorumityöhön mukaan tekoälyyn pohjautuva analyysi järjestöjen kurssien ja
valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden osaamiskuvausten vastaavuudesta.

Kokeilu joulukuussa 2019 Seurakuntaopiston tulkintafoorumissa, miten
moniammatillisista tulkintafoorumeista muodostuu osaamisen ”kentauritiimejä”, missä
semanttinen tekoäly työskentelee yhdessä opettaja- ja nuorisotyöprofession kanssa.

Osaamisen kentauritiimeissä voidaan rakentaa suosituksia osaamisvastaavuuksista
aiempaa nopeammin vahvistaen samalla semanttisia algoritmeja.

Tulkinnat ja suositukset opinnollistamisesta siten näkyväksi digitaaliseen
osaamiskiekkoon (www.osaamiskiekko.fi) entistä nopeammin, tasapuolisemmin ja
opettajien työtaakkaa vähentäen.

Toteutus oli osa Opetushallituksen, Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen, Opintokeskus
Siviksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisen opinnollistamisen kokeilua.
Teknisestä toteutuksesta vastasi Rapida yhteistyössä VXT Research:n kanssa.

Moniammatillisista tulkintafoorumeista osaamisen kentauritiimeihin?
Semanttisesta tekoälystä vauhtia osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

http://www.osaamiskiekko.fi/?fbclid=IwAR2SmaodSf2A3UIQ7s3f7HpLgf9W35NX_t68QkBrd-ho5c4hTyVFjJW0GGk


Moniammatillisista tulkintafoorumeista osaamisen kentauritiimeihin?
Semanttisesta tekoälystä vauhtia osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

https://lnkd.in/ejpiQU6

https://lnkd.in/ejpiQU6


Kiitos.

Timo Sinivuori
timo.sinivuori@kentauri.fi
p. 0400-511534
www.kentauri.fi

http://www.kentauri.fi/

