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Osaamisperusteinen koulutussuun-
nittelu VST-oppilaitoksissa 

Tämä Opintokeskus Siviksen tuottama materiaali on syntynyt Opetushallituk-
sen rahoittaman Startti osaamisperusteisuuteen -hankkeen myötä kevään 2021 
aikana. Hankeyhteistyössä ovat toimineet Opintokeskus Sivis, Urheiluopistot ry ja 
Opintokeskukset ry. Hankerahoituksella järjestetyssä vapaan sivistystyön (VST) 
henkilöstökoulutuksessa on valmennettu verkkokurssin ja työpajojen keinoin 
osallistujia edistämään osaamislähtöisyyttä opintokeskusten ja urheiluopistojen 
omissa koulutuksissa, sekä välillisesti VST-oppilaitosten jäsenjärjestöjen ja -seu-
rojen koulutuksessa ja/tai vapaaehtoistoiminnassa. 

Kohderyhminä hankkeessa ovat olleet opintokeskusten sekä urheiluopistojen 
henkilöstö. Me kiitämme hankkeen yhteistyökumppaneita ja kaikkia osallistujia 
hyvistä keskusteluista. Tämä hankkeen verkkokurssista tuotettu lukumateriaali 
tukee vapaan sivistystyön koulutusten ja muun toiminnan, esimerkiksi vapaa-
ehtoistoiminnan suunnittelua osaamisperusteisesti ja sitä kannattaakin lukea 
omaan työyhteisöön soveltuvin osin. 

Materiaali tukee työyhteisöä:
  
• määrittelemään mitä osaamisperusteinen toiminnan suunnittelu on  

käytännössä 
• kuvaamaan miten oman organisaation toiminnan johtaminen luo edellytyksiä  

osaamisperusteisuudelle
• saamaan valmiuksia suunnitella osaamistavoitteita ja sisältöjä toimintaan
• saamaan valmiuksia suunnitella osaamistavoitteisiin sopivat toiminnan ja 

arvioinnin menetelmät sekä materiaalit ja tehtävät
• hahmottamaan osaamisen tunnustamisen digitaalisia mahdollisuuksia
• kuvaamaan organisaation tuottamaa osaamista osana jatkuvan oppimisen  

viitekehystä
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Materiaali koostuu viidestä osasta, jossa voi tutustua osaamisperusteisuuteen 
toiminnan perusteiden, johtamisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 
kautta. Oma rooli työyhteisössä voi liittyä mihin tahansa edellisistä osa-alueista. 
Materiaali antaa kokonaisvaltaisen katsauksen teemaan ja näkökulmana voi olla 
kunkin lukijan, tai aiheesta keskustelevan oma työtehtävä. Suosittelemme käy-
mään materiaalia läpi yhdessä työyhteisön kanssa. 

Materiaalissa on myös pohdintakysymyksiä. Niihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, 
vaan voitte keskustella niistä yhdessä työyhteisössä, kun lähdette suunnittele-
maan koulutuksia tai vapaaehtoistoimintaa. Ensimmäiseksi haastammekin teidät 
pohtimaan:
 
• miten koulutusten tai vapaaehtoistoiminnan suunnittelu näkyy työssänne?
• mitä ajatuksia teillä on organisaatiostanne osaamisen tuottajana?

Lähdetään tutustumaan 
aiheeseen paremmin. 
Mukavia lukuhetkiä!
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1. PERUSTIETOA 
OSAAMISPERUSTEISUUDESTA
Mitä on osaamisperusteisuus?

Osaamisperusteisuus on ajatuksena ja toimintatapana lähtöisin ammatillisen 
koulutuksen reformista. Siellä se tarkoittaa huomion siirtämistä määrällisen 
suorittamisen sijaan osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen. Lähtökohtana 
on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, 
jonka varaan yksilölliset opintopolut rakentuvat. Kyse on siis pitkälti siitä ajatuk-
sesta, että osaamista voi hankkia missä vain ja sitä voidaan arvioida myös oman 
oppilaitoksen ulkopuolella.

Mitä osaamisperusteisuus (tai osaamislähtöisyys) on vapaassa sivistystyössä? 
Asia on kentällä vielä uusi ja se herättää paljon ajatuksia liittyen esimerkiksi 
toiminnan vapaatavoitteisuuteen ja sivistyksen näkökulmaan. Yksi tapa on ajatel-
la se keinona tunnistaa organisaation eri toimijoiden osaamistarpeet ja tuottaa 
tarvittavaa ajankohtaista osaamista. Se on myös keino suunnitella toimintaa niin, 
että osaamisen kehittyminen mahdollistuu ja tulee näkyväksi. Toisaalta se voi 
olla osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden laatimista, linjakasta suunnit-
telua sekä osaamisen osoittamisen tapojen avaamista. Osaamisperusteisuutta 
voidaan tarkastella eri näkökulmista ja sen syvyys voi vaihdella. Joka tapauk-
sessa kyse on toimintaa ohjaavasta periaatteesta, joka tuo laatua organisaation 
toimintaan ja jota kautta osaamisen hyödyntäminen eri konteksteissa helpottuu.
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Käytännössä osaamisperusteisuus voi olla esimerkiksi seuraavaa:

• organisaation toiminnan tarkastelua kokonaisuutena: mitä osaamista  
organisaation eri toimijat ja kohderyhmät tarvitsevat 

• pohdintaa ja linjauksia siitä, mitä osaamista tuotetaan koulutuksen avulla ja 
mitä muulla tavoin (mm. vapaaehtoistoiminta)

• toiminnan suunnittelua osaamisperusteisesti: osaamistavoitteiden ja  
arviointikriteerien laatiminen

• koulutusten toteutusta osaamisperusteisesti: osaamistavoitelähtöiset ja  
osaamisen kehittymistä ohjaavat oppimistehtävät sekä yksilölliset opintopolut

• toiminnan arviointia: osaamisen osoittamisen tavat sekä arvioinnin asteikot
• osaamisen tunnistamista ja tunnustamista: jo olemassa olevan osaamisen 

kartoittaminen ja todistusten/osaamismerkkien luominen ja myöntäminen

Miksi osaamisperusteisuus on tärkeää?

Osaamisperusteisuus on tärkeää yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkö-
kulmasta. Yksilön kannalta hyöty näkyy siinä, että hänen osaamisensa kasvaa ja 
kehittyy. Lisäksi hänen on helpompi kertoa omasta osaamisestaan muille ja hän 
saa toiminnasta arvioituja osaamisperusteisia todisteita (esimerkiksi todistus ja 
digitaalinen osaamismerkki). Yksi merkittävä osaamisperusteisuudesta nouseva 
hyöty on mahdollisuus saada omat opintosuoritukset kansalliseen Koski-tieto-
varantoon elokuusta 2021 alkaen. Osaamisperusteiset todisteet toimivat myös 
työllistymisen tukena.

Organisaation hyötyihin kuuluu, että osaamisperusteisuuden avulla voidaan 
johtaa ja kehittää toimintaa kokonaisuutena. Kun aidosti pohditaan, millaista 
osaamista arjen tehtävissä tarvitaan, koko koulutustoiminta ja etenkin koulu-
tustarjonta kehittyy. Kun oma oppimisympäristö ja sen tuottama osaaminen 
tunnistetaan laajasti, lisää se toiminnan arvostusta ja vaikuttavuutta. Osaamispe-
rusteisuus auttaa hahmottamaan omaa erityisyyttä ja samankaltaisuutta muiden 
kanssa ja tätä kautta löytämään entistä paremmin oman paikan jatkuvan oppimi-
sen kentällä. Osaamisperusteisuus on tärkeää myös yhteiskunnan näkökulmasta, 
koska toiminnan kautta syntyy yhteiskuntaan lisää osaamista ja osaavia toimijoi-
ta. Kun osaamista ei tarvitse hankkia aina uudelleen, säästetään resursseja.
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Kuka sitä voi tehdä ja mistä näkökulmasta?

Osaamisperusteisuus koskettaa kaikkia toimijoita organisaatiossa. Koulutusten 
kohdalla kyse on koulutustarjonnan suunnittelusta. Tähän liittyy usein strategisia 
linjauksia. Yksittäisten koulutusten osaamisperusteiseen suunnitteluun päästään 
vasta kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen. Toki yksittäisenkin koulutuksen 
tavoitteita, sisältöjä ja arviointia voi miettiä osaamisperusteisesti, mutta ilman 
kytkentää organisaation kokonaisuuteen ja sieltä nouseviin tarpeisiin ja ilmiöi-
hin, se jää pinnalliseksi. Myös vapaaehtoistoiminnan puolella voidaan hyödyntää 
osaamisperusteisuutta. Tätä voi olla esimerkiksi vapaaehtoistehtävien kuvaami-
nen osaamisen kielellä ja tehtävistä saatavien todistusten ja osaamismerkkien 
laatiminen.

Parhaimmillaan osaamisperusteisuus ei erottele koulutuksia ja vapaaehtois-
toimintaa toisistaan vaan ne ovat vain erilaisia tapoja hankkia organisaatiossa 
tärkeäksi koettua osaamista. Organisaation osaamistarpeisiin voidaan vastata 
molempien avulla.

Pohdittavaksi työyhteisössä:

Mitä osaamisperusteisuus tarkoittaa teille? Onko se:

• tapa uudistaa toimintaa ja sen tarjontaa
• toiminnan kääntämistä osaamisen kielelle
• aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
• opintojen siirtymistä Koski-tietovarantoon

Pohtikaa myös:

Millaisia mahdollisuuksia, ja millaisia haasteita näette siirryttäessä 
osaamisperusteiseen toiminnan suunnitteluun?
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2. JOHTAMINEN 

Tässä materiaalin osassa tarkastellaan osaamisperusteisuutta johtamisen  
näkökulmasta. Osaamisperusteisuuden on hyvä lähteä liikkeelle organisaation 
strategiselta tasolta, ja siellä tehdyt kartoitukset ja linjaukset ohjaavat toimintaa.

Mitä osaamisperusteisuudessa johdetaan?

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä liittyy vahvasti organisaation 
oppilaitosrooliin, mikä tuo mukanaan paljon vaatimuksia johtamiselle. Omat 
vaatimuksensa johtamiselle tuo myös mahdollisuus siirtää opintosuorituksia 
Koski-tietovarantoon. Tärkeää onkin pohtia strategisella tasolla, miten kohderyh-
mien osaamistarpeisiin vastataan, millainen oman oppilaitoksen opetustarjonta 
on ja mikä osa siitä olisi mahdollista vielä Koskeen. Vapaan sivistystyön puolella 
ei ole opetussuunnitelmavelvoitetta muuten kuin Kansanopistojen oppivelvolli-
suuslinjoilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö opetussuunnitelmatyöstä 
ja dokumenteista voisi poimia osia oman organisaation johtamisen tueksi.

Osaamisperusteisuus läpäisee koko organisaation ja koulutus on vain yksi tapa 
hankkia tarvittavaa osaamista lisää. Kohderyhmien arjesta voidaan nostaa eri 
toimijoiden tarinoita sanoittamaan osaamisen tarpeita ja auttamaan hahmotta-
maan, millaista on oman organisaation tarvitsema ja tuottama ydinosaaminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä. On tavallista, että vanhoja osaamistarpeita 
väistyy uusien tieltä, jolloin myös koulutustarjontaa on päivitettävä. Välillä osaa-
mistarpeisiin voidaan vastata koulutuksella, välillä jollain muulla keinolla kuten 
vaikkapa vapaaehtoistoiminnalla. Vaikka osaamisperusteisuus ideaalitapaukses-
sa läpäisee koko toiminnan, voi sen syvyyden taso kuitenkin vaihdella. Esimer-
kiksi ne koulutukset, joiden kohdalla halutaan hyödyntää Koski-tietovarantoa, 
vaativat taustalleen syvempää osaamisperusteista suunnittelua.
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Osaamisperusteisuuden johtamisella tarkoitetaan strategisen tason linjauksia, 
jotka voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin:

• organisaation tuottama ja tarvitsema osaaminen eri toimijoille
• toimintaedellytykset ja resurssit osaamisperusteisuuden varmistamiseksi
• henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen
• koulutustoimintaan liittyvät linjaukset ja oppimiskäsitykset
• osaamista tukeva koulutus- ja toimintatarjonta
• oppimisympäristöt ja uudet digitaaliset välineet
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Koski-tietovarantoon vietävät suoritukset

Linjauksista käytäntöön

Kun organisaation strategiset linjaukset koskien osaamisperusteisuutta ovat sel-
vät, on henkilöstön helpompi lähteä suunnittelemaan omaa palastaan kokonai-
suudesta. On hyvä varmistaa yhdessä keskustellen, että jokainen organisaatiossa 
on selvillä toiminnan taustoista ja kokonaisuudesta ja omasta roolistaan osana 
sitä. Moni osaamisperusteisuuteen liittyvä asia vaatii taustalleen ja tueksi erilaisia 
työkaluja ja malleja (esimerkiksi osaamistavoitteiden laatiminen ja mitoitus sekä 
todistukset ja osaamismerkit). Näitä on hyvä olla käytössä sovittujen linjausten 
mukaisesti. Käytännön tasolla osaamisperusteisuuden johtamisessa linjataan mm. 

• mitä koulutuksia ja kenelle toteutetaan
• mitä vapaaehtoistehtäviä avataan
• miten osaamista kuvataan
• millä yksiköllä koulutuksia mitoitetaan (esim. opintopiste)
• millä asteikolla toimintaa arvioidaan
• mistä toiminnasta myönnetään todistuksia ja osaamismerkkejä
• millä toimintaedellytyksillä ja resursseilla työtä tehdään

Pohdittavaksi työyhteisössä: 

Millaisia voisivat olla teidän organisaatiossanne osaamisen johtamisen hyvät 
käytännöt koskien osaamisperusteista toiminnan suunnittelua?
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3. SUUNNITTELU

Tämä materiaalin osa käsittelee osaamisperusteista toiminnan suunnittelua eli 
sitä, miten strategiset linjaukset muutetaan käytännön toiminnaksi. Toiminnan 
suunnittelu pohjaa organisaation osaamistarpeisiin ja itse toiminta voi olla esi-
merkiksi koulutus tai vapaaehtoistehtävä.

Mistä lähteä liikkeelle?

Ensimmäiseksi kannattaa tutustua oman organisaation strategisiin linjauksiin 
ja eri toimijoiden osaamistarpeisiin, sillä ne luovat pohjan ja raamit osaamispe-
rusteiselle toiminnan suunnittelulle. Osaamisperusteisuus läpäisee koko organi-
saation, vaikkakin sitä voidaan tarkastella esimerkiksi vain koulutusten tai vain 
vapaaehtoistehtävien kautta. Riippuen toiminnan ja sen kohderyhmän tavoit-
teista, osaamisperusteisuus voi olla "kevyempää" tai hyvin samankaltaista kuin 
tutkintotavoitteissa opiskelussa. Suunnitteluprosessin kulku voi olla esimerkiksi 
seuraavanlainen:

1. toiminnan tarkoitus ja kohderyhmän määrittely (osaamisen tunnistaminen)
2. osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen
3. sisällön suunnittelu
4. kuormittavuuden pohtiminen (osallistujan työmäärä)
5. opetus- ja arviointimenetelmien valinta ja oppimistehtävien laadinta  

(osaamisen osoittaminen)
6. arviointiasteikon soveltaminen
7. koulutuksen/vapaaehtoistehtävän nimen ja kuvauksen laatiminen
8. todistusten/osaamismerkkien luominen (osaamisen tunnustaminen)
9. palautteen keruun suunnittelu ja toiminnan kehittäminen

CC BY-SA 4.0 
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Kaikki lähtee liikkeelle organisaation osaamisen tarpeista ja kohderyhmistä. 
Kunhan nämä ovat selvillä, voidaan lähteä määrittelemään toimintaa linjakkaas-
ti. Linjakkaan suunnittelun (Biggs 1996) mallissa osaamistavoitteet, sisällöt sekä 
menetelmät ja arviointi tukevat toisiaan. Koulutuksissa ne tukevat opiskelijan 
oppimista ja osaamisen kehittymistä, vapaaehtoistoiminnan puolella auttavat 
hahmottamaan tehtävän vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
osaamistavoitteet suuntaavat sisältöjen laadintaa sekä arviointimenetelmien 
valintaa. Osaamistavoitteet myös auttavat pohtimaan, mitkä ovat arvioinnin koh-
teet ja miten varmistetaan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Osaamistavoitteiden muodostaminen

Osaamistavoitteet määritetään kohderyhmäkohtaisesti ja todellisten osaamis-
tarpeiden pohjalta. Tarinoiden avulla voidaan sanoittaa kohderyhmien osaamis-
tarpeita järjestöarjesta. Suunnitteluvaiheessa nivotaan oikeat tarpeet ja niihin 
vastauksena olevat osaamistavoitteet koulutukseksi tai vapaaehtoistehtäväksi. 
Jos osaamistavoitteita ei ole määritelty ja avattu koko organisaation tasolla, voi 
niitä lähteä laatimaan strategisiin linjauksiin perustuen myös yksittäisten koulu-
tusten ja vapaaehtoistehtävien kohdalla. Osaamistavoitteet kertovat, mitä pitää 
osata ja niitä täydentävät arviointikriteerit kertovat, miten pitäisi osata. Näiden 
kahden lisäksi tulisi myös määritellä, miten osaaminen voidaan osoittaa. Tätä 
kautta osaamista voidaan tarkastella ja arvioida sovittujen asteikkojen (esimer-
kiksi hyväksytty/hylätty) mukaisesti.

Osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien välinen ero on näkökulmassa. Jos 
osaamisperusteisen suunnittelun painopisteenä ovat osaamisen osoittaminen ja 
arviointi, on tärkeää määritellä toiminnalle sekä osaamistavoitteet että konkreet-
tiset arviointikriteerit. Jos taas painopisteenä on enemmän toiminnan kuvaami-
nen osaamislähtöisesti, voidaan osaamistavoitteiden avulla kuvata osaaminen 
kokonaisuudessaan.

Osaamistavoitelauseissa on tärkeä käyttää osaamista kuvaavia verbejä. Ope-
tusta, oppimista tai hyvin abstraktia toimintaa kuvaavia verbejä (ymmärtää, 
hallitsee, muistaa) kannattaa välttää, koska ne eivät kuvaa osaamista. Osaamis-
tavoitteet sanoitetaan ymmärrettävästi ja selkeälle kielelle, jolloin ne tukevat 
sekä osallistujaa että kouluttajaa/ohjaajaa oman toimintansa suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Osaamistavoitelause voidaan muodostaa seuraavasti: "koulutuk-
sen/tehtävän jälkeen opiskelija/osallistuja osaa... verbi + tekemisen kohde." (ks. 
verbitaulukkokuvio alempana.)
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Osaamistavoitteet kertovat osaamisen tasosta

Osaamistavoitteiden määrittelyssä oleellista on kuvata juuri se osaamisen taso, 
mitä käytännön tehtävät järjestöarjessa edellyttävät. Osaamista kuvaavia ver-
bejä voidaan luokitella 6 eri tasolle alla olevan taulukon mukaisesti. Oleellista on 
pohtia, riittääkö että osallistuja osaa määritellä jonkin toiminnon, onko hänen 
osattava soveltaa sitä omassa toiminnassaan vai tuleeko hänen jopa osata kehit-
tää toimintoa. Oikean tason löytäminen edellyttää kohderyhmän järjestöarjen 
tuntemista, eli työssä kannattaa hyödyntää järjestöarjen tarinoita. On hyvä muis-
taa, että osaamistavoitteet määritetään aina tiettyyn tehtävään, ei yksittäiselle 
henkilölle.

Osaamisen verbejä osaamisen vaativuustason tueksi. Lisää laatua koulutukseen - 
opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2018. CC BY-SA 4.0
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Kuormittavuuden pohdinta lähtee liikkeelle osaamisen tasosta - mitä vaativam-
masta osaamisesta on kyse, sen enemmän sen opetteluun tulee varata aikaa. 
Koulutusten kohdalla näppärä apuväline on mitoituslaskuri, jossa osaamisen 
vaativuus näkyy kertoimena. Vapaaehtoistoiminnan puolella mitoitusta ja kuor-
mitusta voi pohtia tehtävässä toimimisen keston kannalta - mikä voisi olla ide-
aalimäärä kohtaamisia/ohjaamisia/toimintaa, jotta tehtävälle asetetut tavoitteet 
täyttyvät. Tämä malli toki sopii vain pitempikestoisiin vapaaehtoistehtäviin, 
mutta saattaa myös kannustaa pitempiaikaiseen toimintaan.

Pohdittavaksi työyhteisössä:

Mitä näistä olisi tärkeää tarkastella tai tehdä juuri teidän organisaatiossanne? 

• osaamistavoitteiden määrittely
• arviointikriteerien pohtiminen
• osaamisen kuormittavuuden mitoitus
• koulutuksen/vapaaehtoistoiminnan nimi
• sisällön suunnittelu
• sopivien työtapojen valinta 
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4. TOTEUTUS

Toiminnan toteutuksen kaari

Toteutusvaiheen voidaan katsoa alkavan siinä vaiheessa, kun koulutus käynnis-
tyy tai vapaaehtoistehtävä alkaa. Vapaaehtoistehtävien kohdalla pääpaino on 
vapaaehtoisen ohjaamisessa, tukemisessa ja palautteen antamisessa. Yksi tapa 
tukea vapaaehtoista on tarjota tälle koulutusta aiheesta. Koulutusten kohdalla 
mukaan tulee lisää asioita, joita voi tarkastella osaamisperusteisuuden näkökul-
masta. Näitä ovat esimerkiksi:

• osallistujiin tutustuminen (mitä osaamista heillä jo on)
• osallistujien ohjaus koulutuksen aikana
• opetusmenetelmien ja -tyylin valinta (mikä on opettajan/kouluttajan rooli 

osaamisperusteisuudessa)
• oppi- ja tukimateriaalin kirjoittaminen/tarjoaminen
• (verkko)-oppimisympäristön luominen
• oppimistehtävien laatiminen (suhteessa mitoitukseen)
• osaamisen arviointi (suhteessa osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin)
• suoritusmerkintöjen antaminen
• todistuksen jakaminen/osaamismerkin myöntäminen
• palautteen pyytäminen ja toiminnan kehittäminen
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Osaamisperusteisuudessa on tärkeää, että yllä mainitut asiat ovat linjassa tois-
tensa kanssa ja heijastavat määritettyjä osaamistavoitteita. Ehkä eniten osaa-
misperusteisuudessa muuttuu opettajan ja kouluttajan rooli. Voidaankin puhua 
osaamisen opettajasta, jolloin pääpaino on osallistujan ohjaamisessa ja tukemi-
sessa kohti (henkilökohtaistettuja) tavoitteita. Ohjauksen avulla osallistuja löytää 
tapoja soveltaa osaamista omaan arkeen/työhön ja tämän vuoksi myös oppimis-
tehtävien tulisi tukea osaamisen soveltamista. Oppi- ja tukimateriaalin tulisi tar-
jota mahdollisuuksia sekä tiedollisen että taidollisen osaamisen kehittämiseen. 
Osaamisen arviointi auttaa ymmärtää omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet 
suhteessa arvioitavaan osaamiseen.

Osaamistavoitteet suuntaavat opetusta ja arviointia sekä oppimistehtävien laa-
dintaa. Kun osaamistavoite on määritetty selkeästi, se antaa kouluttajalle hyvät 
valmiudet miettiä, millaisin työskentelytavoin tavoitteisiin voidaan päästä. Myös 
oppimistehtävät rakennetaan samalla ajatuksella eli pohditaan millaisen tehtä-
vän avulla osallistuja voisi osaamistavoitteen saavuttaa. Sekä käytetyt opetus-
menetelmät että oppimistehtävät tarjoavat sekä kouluttajille että osallistujille 
itselleen tärkeää tietoa osaamisen kehittymisestä ja toimivat osaamisen arvioinnin 
kohteena.

Kouluttajan osaaminen

Vapaan sivistystyön opettajia varten on suunniteltu erilaisia täydennyskoulutuk-
sia, joiden avulla on mahdollista kehittää osaamistaan esimerkiksi osaamisperus-
teisuudessa. Mahdollisuus siirtää opintosuorituksia Koski-tietovarantoon asettaa 
opettajille ja kouluttajille vaatimuksia erityisesti osaamisen arvioinnin suhteen. 
Opetushallitus onkin tuottamassa 2021 osaamisen arvioinnin oppaan, joka on 
arvokas apu käytännön arviointityössä.

Hyvin tehty osaamisperusteinen suunnitelma antaa kouluttajalle raamit kou-
lutuksen toteutukseen. Myös vapaaehtoistehtävän ohjaaja hyötyy osaamispe-
rusteisuudesta etenkin toiminnalle laadittujen tavoitteiden kautta, joita apuna 
käyttäen hän voi ohjata ja motivoida vapaaehtoista tehtävässään.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi perustuu suunnitteluvaiheessa laadittuihin osaamistavoit-
teisiin ja toteutusvaiheessa luotuihin oppimistehtäviin. Toiminnan sisällöt ja 
opetusmenetelmät tukevat myös osaltaan arviointia. Mitä selkeämmät osaamis-
tavoitteet ja arviointikriteerit on laadittu, sitä helpompaa osallistujan on osoittaa 
osaamisensa. Yleensä osaaminen osoitetaan suorittamalla oppimistehtävät, 
mutta joskus on mahdollista antaa myös näyttö osaamisesta ja näin saada aiem-
min hankittu osaaminen hyväksyttyä. 
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Arviointia tehdään osaamistavoite kerrallaan ja tavoitteista jokainen tulee suo-
rittaa ennalta päätetyn arviointikriteerin mukaan. Lopullinen arviointi perustuu 
arvioinnin asteikkoon, joka voi olla esimerkiksi hyväksytty/hylätty. Toki voidaan 
käyttää myös numeraalista arviointia. Olipa valinta kumpi tahansa, on arvioin-
tiasteikko avattava - mitä tarkoittaa hyväksytty suoritus ja mitä vaaditaan eri 
arvosanojen suoritukseen asteikolla 1–5.

Pohdittavaksi työyhteisössä:

Mikä on mielestänne tärkeintä osaamisperusteisessa toiminnan toteutuksessa? 
Voitte vaikkapa äänestää (oikeita vastauksia ei ole).  Onko se esimerkiksi: 

• osallistujien ohjaus
• opetusmenetelmien monipuolisuus
• osuvat oppimistehtävät
• toimivat oppimisympäristöt
• osaamisen arviointi
• yksilöllisten oppimispolkujen luominen

Entä mitä asioita pätevän osaamisperusteisen kouluttajan tulisi mielestänne  
hallinta? Onko se kenties: 
 
• ohjaustaidot
• tietämys osaamisperusteisuudesta
• verkko-oppimisympäristöjen tuntemus
• osallistujan osaamisen arviointi
• opetusmenetelmien hallinta
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
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5. OSAAMISEN TUNNUSTAIMINEN 

Tässä materiaalin osassa keskiössä on osaamisen tunnustaminen ja validointi. 
Osaamisperusteiset sähköiset dokumentit helpottavat osaamisen näyttämistä 
ja esittelyä ja tukevat osaamisen validointia esimerkiksi tutkintotavoitteisessa 
opiskelussa ja työelämässä.

Validoinnin tavoitteet ja välineet

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessit (ts. validointi) ovat läsnä 
myös vapaassa sivistystyössä, vaikkakin niiden tavoite ja näkökulma on hieman 
erilainen kuin ammatillisessa osaamisperusteisuudessa. Siinä, missä amma-
tillinen osaamisperusteisuus keskittyy aiemmin hankitun osaamisen tunnis-
tamiseen, näyttöihin ja yksilöllisten osaamispolkujen luomiseen, on vapaassa 
sivistystyössä usein tavoitteena dokumentoida osaaminen ja mahdollistaa sen 
näyttäminen eri konteksteissa. Toki osaamisen tunnistaminen on tärkeää myös 
vapaalle sivistystyölle, mutta tässä osassa keskitytään enemmän osaamisen tun-
nustamisen tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin.

Validoinnin kohdalla palataan usein kysymykseen, miksi kuvata toimintaa osaa-
misperusteisesti. Selkeä syy on se, että osaamisperusteisen suunnittelun ja 
arvioinnin kautta mahdollistuu osaamisperusteisten dokumenttien luominen ja 
myöntäminen. Osaamisperusteisia dokumentteja ovat mm. osaamistodistukset 
ja osaamismerkit. Näissä dokumenteissa korostuu sekä osaamisen kuvaus, että 
myös sen tukena olevat todisteet. Osaamismerkit tuovat tähän lisänä vielä suosit-
telut, joita merkin saaja voi osaamiselleen saada.
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Validoinnilla voidaan ajatella olevan useita erilaisia tavoitteita:

• sosiaalinen validointi: yksilön voimaantuminen ja ympäröivän yhteisön arvostus
• oppilaitosten ja järjestöjen välinen validointi: osaaminen tunnustetaan toisessa 

saman kentän oppilaitoksessa tai järjestössä
• tutkintotavoitteinen validointi: osaaminen tunnustetaan osana tutkintoa
• uraa edistävä validointi: osaaminen tunnustetaan osana rekrytointiprosessia
• osaamisen digitaalinen ekosysteemin kokonaisuuden muodostuminen 

Toiminnan osaamisperusteinen kuvaaminen auttaa hahmottamaan oman oppi-
laitoksen tuottamaa osaamista osana suurempaa ekosysteemiä. Jos ajatellaan 
vaikkapa jatkuvan oppimisen palvelu-uudistusta, on tärkeää huomata, että 
vapaassa sivistystyössä voidaan hankkia sellaista osaamista, jota työelämä tar-
vitsee, mutta jota tutkinnot eivät tuota. Digitaalisuus tuo taas mukanaan mahdol-
lisuuksia liikuttaa dataa eri järjestelmästä toiseen, jolloin osaamisen kuvauksia 
tulkitsee ihmisen sijaan tekoäly. Näin ollen osaamista olisikin hyvä kuvata niin, 
että sekä ihminen ja tekoäly ymmärtäisivät, mistä siinä on kyse. Valtakunnallisis-
ta palveluista Koski-tietovaranto ja Työmarkkinatori ovat mainioita esimerkkejä 
digitaalisista palveluista: Koski kerää yhteen opintosuorituksia ja Työmarkkinato-
rilla liikkuvat osaamisperusteisesti kuvatut työpaikkailmoitukset.

Digitaalisessa muodossa olevat todistukset, Koski-tietovarannossa olevat opinto-
suoritukset ja digitaaliset osaamismerkit voivat tuoda eri tavoin hankitun osaami-
sen näkyväksi myös muualla. Näitä kaikkia voidaan tarkastella esimerkiksi oman 
oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa tai työhakutilanteessa. Kun dokumenteissa 
on tietoa, joka on tuotettu osaamisperusteisesti ja arvioitu luotettavasti, voidaan 
sitä hyödyntää osana omaa osaamisprofiilia. Yksi tapa tarkastella osaamista on 
"matchata" eli tehdä osuvia vertauksia sen avulla johonkin toiseen osaamiseen. 
Osaamisperusteisuus helpottaa siis osaamisen vertailua.

Osaamistodistukset ja digitaaliset osaamismerkit

Koulutuksista myönnetään usein todistuksia, jotka voivat kertoa joko osallistu-
misesta tai suorituksesta. Osaamistodistus taas pitää sisällään tietoa myös osaa-
mistavoitteista, koulutuksen laajuudesta ja arvioinnista. Usein osaamistodistuk-
sen liitteenä on myös kuvaus koulutuksen järjestäjästä ja toimintaa säätelevistä 
laeista. Todistukset voivat olla paperisia tai digitaalisia ja jälkimmäinen antaa pa-
remmat mahdollisuudet jakaa dokumentti myös muille tarkasteltavaksi ja arvioi-
tavaksi. Todistukset voivat kerryttää myös suoritusmerkintöjä, jos oppilaitoksella 
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on käytössään jokin digitaalinen opintorekisteri. Osa järjestöjen koulutusta voi 
olla osa VST oppilaitoksen (esim. opintokeskus) opetusohjelmaa, jolloin koulutuk-
sen suoritukset kertyvät oppilaitoksen viralliseen opintorekisteriin ja tätä kautta 
syntyy myös yhteys Koski-tietovarantoon. 

Koulutuksista voi myöntää myös digitaalisia osaamismerkkejä, mutta usein 
osaamismerkein tunnustetaan eritavoin syntynyttä osaamista (tietoa, taitoa, 
asennetta) tai jossain roolissa/tehtävässä toimimista. Osaamismerkki voi olla 
myös sertifikaatti eli tunnustus jostain tietystä pätevyydestä tai asian hallinnas-
ta. Yleensä osaamismerkki ei vanhene, mutta tästä poikkeuksena ovat määrä-
aikaiset sertifikaatit. Osaamismerkkien avulla osaamiseen voidaan liittää omia 
todisteita ja osaamiselle voidaan pyytää suositteluja ja vahvistuksia muilta. Näin 
osaamismerkit antavat monipuolisemman kuvan osaamisesta ja tarjoavat sen 
tueksi näyttöjä. Osaamismerkki voikin olla digitaalinen portfolio, jossa osaamista 
esitellään monipuolisesti.

Pohdittavaksi työyhteisössä:

Millaisia osaamisen tunnustamisen välineitä omassa organisaatiossa on  
käytössä? Myönnättekö esimerkiksi: 

• osallistumistodistuksia
• osaamistodistuksia
• digitaalisia osaamismerkkejä
• ansiomerkkejä
• suositteluja

Entä mistä osaamisesta oma organisaationne voisi myöntää digitaalisen osaa-
mismerkin? Sopisiko jokin alla olevista teille:

• koulutuksen suorittaminen
• vapaaehtoistehtävässä toimiminen
• yksittäisen taidon/tiedon hallinta
• jossain roolissa toimiminen
• verkoston jäsenyys
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Lopuksi: Oman osaamisen näkyväksi 
tekeminen on voimaannuttavaa. Mistä 
henkilökohtaisista osaamisistanne te 
lukijat haluaisitte itse saada osaamisen 
tunnustuksen? Vain mielikuvitus on 
rajana!


