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Suomen Partiolaiset ry:n osaamiskeskuksen tavoitteet ja toiminta vuosien 2018‐2019 aikana 
 
 
 

1. Osaamiskeskusrakenne 

 

Opetus‐  ja  kulttuuriministeriö  hyväksyi  11.12.2017  nuorisolain  (1285/2016)  19  §:n  nojalla  nuorisoalan 

osaamiskeskusten  valtionapukelpoisuuden  vuosien 2018  ‐ 2019  ajaksi. Valtionapukelpoisuus myönnettiin 

kahdelletoista hakijalle. 

 

Osaamiskeskus  muodostaa  aluehallintovirastojen  nuorisotoimien  sekä  lakisääteisten  valtion 

nuorisoneuvoston  ja  arviointi‐  ja  avustustoimikunnan  kanssa  verkoston,  joka  vahvistaa  nuorisotoimialan 

osaamista  ja  kehittämistä,  vaikuttavuuden  arviointia  sekä  tiedonkulkua  nuorisoalalla.    Tarvittaessa 

verkostoon  voivat  kuulua  myös  muut  opetus‐  ja  kulttuuriministeriön  hyväksymät  nuorisoalan 

osaamiskeskukset.  

 

Osaamiskeskuksen  tulee  osaltaan  vastata  edustamansa  nuorisoalan  perus‐  ja  erityisosaamisen 

kehittämisestä.   Sen  tulee myös  tuottaa, koota  ja  jakaa  tietoa edustamansa nuorisoalan kohderyhmästä, 

toimintaympäristön  tilanteesta  ja  tarpeista  sekä  nuorisopolitiikkaan  liittyvistä  asioista  niin  nuorisoalan 

toimijoille ja yhteisöille kuin verkostolle ja opetus‐ ja kulttuuriministeriölle.  

 

 

 
 

2. Osaamiskeskustoiminnan tavoitteet vuosille 2018‐2019 

Osaamiskeskukset  muodostavat  valtakunnallisen  nuorisotyön  ja  –politiikan  ohjelman  tavoitteiden 
toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. 
 
Valtakunnallinen  nuorisotyön  ja  –politiikan  ohjelma  2017‐2019,  joka  hyväksyttiin  12.10.2017,  sisältää 
seuraavat nuorisopoliittiset tavoitteet: 
 

‐ Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen; 

‐ Nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet ja syrjäytyminen vähenee; 

‐ Nuorten osallistumis‐ ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään; 

‐ Yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toiminnan ansiosta; ja 

‐ Nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa 

Ohjelman painopisteet vuosien 2018‐2019 osaamiskeskustoiminnalle: 



Nuorten osallisuus 

Nuorten kansalaistoiminnan edellytysten vahvistaminen; nuorisolain 24 § mukaisen nuorten osallisuuden, 
vaikuttamisen  ja  kuulemisen  edistäminen;  kuntalain  22  ja  26  § mukaisten  kuntalaisten  osallistumis‐  ja 
vaikuttamismahdollisuuksien  toteutumisen  edistäminen  nuorten  osalta;  sekä  nuorten  osallisuus‐  ja 
demokratiakasvatus, mukaan lukien sähköisten osallistumispalveluiden käytön edistäminen. 

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 

Työpajatoiminnan  ja  etsivän  nuorisotyön  koordinaatio,  Nuorisotakuun  toimeenpanon  vahvistaminen  ja 
monialainen yhteistyö nuorten elinolojen edistämiseksi. 

Verkossa tapahtuva nuorisotyö sekä nuorten tieto‐ ja neuvontapalvelut 

Digitaalisten  menetelmien  käytön  edistäminen  nuorisotyön  eri  osa‐alueilla  ja  digitaalisen  nuorisotyön 
osaamisen kehittäminen; nuorten tieto‐ ja neuvontapalveluiden tukeminen. 

Nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen 

Nuorisotyön monipuolisen  vaikuttavuuden  edistäminen, mukaan  lukien  kouluissa  ja  kirjastoissa  tehtävä 
nuorisotyö sekä kulttuurinen  ja  liikunnallinen nuorisotyö; nuoria koskevan  tutkimustiedon  tuottaminen  ja 
indikaattorien  kehittäminen  sekä nuoria  koskevan  tiedon  kerääminen,  tallentaminen  ja  analysointi;  sekä 
nuorisotyön uusien muotojen kehittäminen, dokumentointi ja levittäminen. 
 
Kukin osaamiskeskus toteuttaa tehtäviään jollakulla edellä mainituista painopisteistä. 
 
Osaamiskeskuksella  on  riittävä  valmius  ja  osaaminen  osallistuakseen  yllä  mainittujen  painopisteiden 
eurooppalaisen  ja  kansainvälisen  yhteistyön  kehittämiseen  yhteistyössä  opetus‐  ja  kulttuuriministeriön 
kanssa. 
 
Osaamiskeskuksen  tulee  ottaa  toiminnassaan  huomioon  eri  sukupuolten,  kieliryhmien  ja  vammaisten 
nuorten tarpeet sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ja nuorten yhdenvertaisen kohtelun edistäminen. 
 
Osaamiskeskus osallistuu opetus‐ ja kulttuuriministeriön noin 1‐2 kertaa vuodessa järjestämiin yleisiin sekä 
erillisiin, noin 1‐2 kertaa vuodessa järjestettäviin painopistekohtaisiin verkostotapaamisiin. 
 
Osaamiskeskuksen  tulee  tuottaa  sisältöjä  aluehallintovirastojen  järjestämiin,  yhdessä  koordinoimiin 
alueellisiin koulutustilaisuuksiin. 
 
 

3. Suomen Partiolaiset ry:n osaamiskeskuksen tehtävät vuosille 2018‐2019 

 

3.1 Suomen Partiolaiset ry:n osaamiskeskuksen vahvuus ja merkitys 

 

Suomen  Partiolaiset  ry:llä  on  osaamista,  asiantuntemusta  ja  kokemusta  harrastuksissa 

kertyvän taidon ja tiedon oppimisen dokumentoinnista siten, että samalla otetaan huomioon 

nuorten  eri  ikäkaudet.  Partion  osaamiskeskuksessa  luodaan  työkaluja  nuorisoalan 

järjestöille,  joilla  voidaan  aiempaa  paremmin  osoittaa  kansalaistoiminnassa  hankittu 

osaamista.  Partiolla  on  kansainvälisten  yhteyksiensä  kautta  käytössä  malli,  jota 

osaamiskeskustoiminnassa kehitetään nuorisoalan kansalaistoimintaan soveltuvaksi. 

 

 

 

 



3.2 Tehtävät 

Sisältö  Työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 

Tavoite  Luodaan työkaluja nuorisoalan järjestöjen toimintaan osallistumisessa 
kertyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
yhteiskunnassa. Työkalut on tarkoitettu erityisesti järjestöille ja 
oppilaitostyöhön.  

Toimenpiteet  Kuvataan, miten järjestö validoi koulutustaan ja osaamistaan ja 
jaetaan osaamista kolmannella sektorilla. Tuetaan järjestöjä luomaan 
ja ottamaan käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä. Suunnitellaan ja 
toteutetaan virtuaalinen osaamiskiekko formaalisti ja nonformaalisti 
hankitun osaamisen integroimiseksi (työkalu oppilaitoksille ja 
opiskelijoille).  

Tulosodotus  Validointimalli on julkaistu ja järjestöt tuntevat sen. Osaamiskiekon 
ensimmäinen versio on julkaistu (2019). Virtuaalisen osaamiskiekon 
vaatimusmäärittely ja arkkitehtuuri on tehty v. 2018.  

Mittarit  1) Suomen Partiolaisten tavoitteelliseen järjestövalmennukseen on 
osallistunut 10 nuorisojärjestöä vuoden 2018 aikana.  
2) 100 suomalaista järjestöä sekä opetus‐ ja kasvatusalan 
valtakunnalliset edunvalvojat tuntevat Suomen Partiolaisten 
osaamiskeskustoiminnan tavoitteet ja tehtävät sekä kolmannella 
sektorilla tehdyn työn (mahdollisuudet) osaamisen tunnistamiseksi ja 
tunnustamiseksi.  
3) Osaamiskeskustoiminnan tunnettuutta arvioidaan myös 
verkkosivuanalytiikan ja someseurannan perusteella. Vuoden 2018 
tunnusluvut luovat vuodelle 2019 vertailukohdan. Suomen Partiolaiset 
seuraa osaamiskeskuksensa viestinnän vaikuttavuutta partion 
asiakasrekisterin (CRM) avulla (tapaamiset, yhteydenotot, 
puheenvuorot). Tavoitteena on 50‐100 uutta kontaktia vuonna 2018. 
4) Koulutuksiin osallistuvien määrä ja palaute. 

 

 
 

 

Sisältö  Menetelmiä ja malleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Tavoite  Nuorten hyödynnettäväksi luodaan menetelmiä ja malleja osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen työllistyvyyden edistämiseksi. 
Menetelmät ja mallit on tarkoitettu erityisesti nuorille, työnantajille ja 
järjestöille. 

Toimenpiteet  Osallistutaan 2‐3 alueellisen, monialaisen tulkintafoorumin 
työskentelyyn ja mallinnetaan tulkintafoorumityöskentely eli se, miten 
opettajat ja ohjausalan ammattilaiset, kolmas sektori, työnantajat ja 
opiskelijat toimivat yhdessä AHOT‐prosessissa. Kehitetään nuoriso‐ ja 
opetusalan ammattilaisten kykyä tunnistaa harrastus‐ ja 
vapaaehtoistoiminnassa syntyvää osaamista ja neuvotaan miten 
työkaluja käytetään. Luodaan nuorille osaamisen vertaisarviointimalli, 
jolla he voivat tunnistaa toinen toistensa osaamista. Laaditaan 
järjestöille skaalautuva toimintamalli, jonka avulla ne voivat 
opinnollistaa toimintaansa.  

Tulosodotus  Tulkintafoorumityöskentely on mallinnettu. Nuoriso‐ ja opetusalan 
ammattilaisten osaaminen on kehittynyt ja ne tunnistavat harrastus‐ 
ja vapaaehtoistoiminnassa syntyvää osaamista työkaluineen. 
Vertaisarviointimallin ensimmäinen versio on julkaistu (2019).  



Mittarit  1) Virtuaalisen osaamiskiekon vaatimusmäärittely‐ ja 
arkkitehtuurityöpajoja järjestetään 5 kappaletta vuotta 2018. 
Vaatimusmäärittely‐ ja suunnitteluprosessiin sekä sisällöntuotantoon 
osallistuu vähintään kolme oppilaitosta, kolme nuorisojärjestöjä ja 
kolme opiskelija‐ ja työmarkkinajärjestöä.   
2) Virtuaalinen osaamiskiekko on tarkoitettu työvälineeksi nuorille ja 
nuorille aikuisille. Sitä käytetään myös oppilaitoksissa ja 
oppilaitostyössä. Järjestöt tuottavat siihen sisältöä validoituaan 
esimerkiksi harrastus‐ ja vapaaehtoistoiminnassaan ja koulutuksissaan 
syntyvää osaamista. Vuonna 2018 kartoitetaan kohderyhmän eli 
nuorten ja nuorten aikuisten tarpeet ja palaute vaatimusmäärittelyn 
ja arkkitehtuurin tekemiseksi. Kyselyn tavoitekoko (n) on 300. 
Haastattelu‐ ja ryhmähaastattelutavoite em. vaatimusmäärittelyn ja 
arkkitehtuurin tekemiseksi on 20. 
3) Koulutuksiin osallistuvien määrä ja palaute. 

   

 
 

 
4. Rahoitus 

Osaamiskeskus hakee valtionavustusta kullekin toimintavuodelleen opetus‐ ja kulttuuriministeriön ohjeiden 
mukaisesti.  Valtionavustus  myönnetään  opetus‐  ja  kulttuuriministeriön  ja  osaamiskeskuksen  yhdessä 
sopimiin tehtäviin. Arviointi‐ ja avustustoimikunta tekee asiassa esityksensä.  
 
Osaamiskeskustoiminta  rahoitetaan  valtion  talousarvion  momentilta  29.91.50  (rahapelitoiminnan 
voittovarat  nuorisotyön  edistämiseen).    Osaamiskeskustoimintaan  on  varattu  5 150  000  euroa  vuonna 
2018. 
 
Avustuksen  määrää  harkittaessa  ottaa  opetus‐  ja  kulttuuriministeriö  nuorisolain  19  §:n  mukaisesti 
huomioon osaamiskeskuksen tehtävät ja toiminnan laadun sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, ja arvioi 
edellä mainittuja  seikkoja valtioneuvoston nuorisotyötä  ja – politiikkaa koskevan asetuksen  (211/2017) 7 
§:n mukaisesti. 
 
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö avustaa Suomen Partiolaiset ry:n osaamiskeskuksen toimintaa seuraavasti: 
‐ 154 000 euroa vuonna 2018 avustushakemuksessa esitetyn kustannusarvion mukaisesti.  
‐ vuoden 2019 avustus myönnetään avustushakemuksesta. 
 
 

5. Raportointi 

Osaamiskeskus tekee avustuksen käytöstä selvityksen viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 
Selvitykseen sisältyy sekä tuloksellisuusraportointi että kustannuspaikkakohtainen talousraportointi.  
 
Tämän lisäksi osaamiskeskus varautuu toimittamaan vuoden 2019 avustushakemuksensa yhteydessä 
selostuksen siihenastisesta toiminnastaan. Selostuksen tulee sisältää yhteenveto aikaansaaduista 
tuloksista. 
 
Osaamiskeskuksen tulee viipymättä ilmoittaa opetus‐ ja kulttuuriministeriölle suunniteltuun toimintaansa 
vaikuttavista muutoksista.  Näissä tilanteissa käydään opetus‐ ja kulttuuriministeriön ja osaamiskeskuksen 
väliset tarkentavat keskustelut. 
 



 
6. Tavoiteohjausasiakirjan voimaantulo ja tarkistaminen  

Tavoiteohjausasiakirja tulee voimaan opetus‐ ja kulttuuriministeriön myöntäessä avustuksen nuorisoalan 
osaamiskeskuksen vuoden 2018 osaamiskeskustoimintaan.  
 
Tavoiteohjausasiakirjaa voidaan sen voimassaoloaikana tarkistaa opetus‐ ja kulttuuriministeriön ja 
nuorisoalan osaamiskeskuksen yhteisellä päätöksellä. Mikäli vuodelle 2019 myönnettävä avustus poikkeaa 
olennaisesti vuoden 2018 avustuksen tasosta, tullaan osaamiskeskuksen tehtäviä tarkistamaan vastaavasti. 
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