
LAADUKAS JÄRJESTÖKOULUTUS 

- OPINTOJAKSOMALLIT JA OSAAMISLÄHTÖINEN 
KOULUTUSSUUNNITTELU



MITÄ ON LAADUKAS KOULUTUS?

”Laadukas koulutus mahdollistaa järjestön henkilöstön 
sekä vapaaehtoisten toimijoiden oppimisen ja osaamisen 

jatkuvan kehittämisen”

✓ oppimisen ja oppimisprosessien tukeminen sekä osaamislähtöisyyden 
varmistaminen 

→ OSAAVAT VAPAAEHTOISET







MIKÄ ON SIVIKSEN 
OPINTOJAKSOMALLI?

Kyse on järjestön koulutuksesta,

• jonka osaamistavoitteet, sisältö ja laajuus ovat samat 
toteuttajasta riippumatta,

• joka on opintopisteytetty,

• josta myönnetään todistus sen suorittaneille osallistujille.



MIKSI SIVIS KANNUSTAA 
OPINTOJAKSOMALLIN LAADINTAAN?

• Osallistujien oppimisen ja osaamisen kehittymisen tukeminen

→ taustalla osaamislähtöinen ajattelu

• Mallien avulla on mahdollisuus ohjata, millaista koulutusta toteutetaan

→ pedagoginen kehys koulutuksen toteuttajalle                                                            

(mm. osaamistavoitteet, sisällöt, mitoitus)

→ koulutusten yhdenmukainen toteutus, laatu

→ pedagoginen tuki koulutuksen toteuttajille ja kouluttajille

→ koulutusten suunnittelu yhteistyössä Siviksen kanssa                                                          

(opintorekisteri, todistus, palaute)

• mahdollisuus kehittää omaa osaamista laadukkaiden koulutusten avulla 
motivoi ja toimii järjestölle kilpailuvalttina!



OPETUS OPISKELU OPPIMINEN OSAAMINEN

Oppimistavoitteista 
osaamistavoitteisiin

OPETUKSESTA OSAAMISEEN
Opettajakeskeisyydestä 
opiskelijakeskeisyyteen

OPETUKSESTA OSAAMISEEN



KOULUTUSPROSESSIN VAIHEET

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



LINJAKAS OPETUS (Biggs, 2016)

Kouluttajan 
opetustekojen ja 
oppijan 
oppimistekojen 
kivijalka

OSAAMIS-
TAVOITTEET

OSAAMISEN 
ARVIOINTI

LINJAKAS 
OPETUS

OPETUS-
MENETEMÄT



KOULUTUKSEN TARKOITUS JA 
KOHDERYHMÄ

- Miksi koulutus järjestetään?
- Mitä koulutuksella tavoitellaan?
- Millaisiin osaamistarpeisiin (strategia) koulutuksella vastataan?
- Kenelle koulutusta järjestetään?
- Onko osallistujille osaamisvaatimuksia?

• Määrittelyt auttavat suunnittelemaan ja rajaamaan                                
osaamistavoitteita ja koulutussisältöjä niin, että ne palvelevat                   
mahdollisimman hyvin juuri kyseistä tarkoitusta ja 
kohderyhmää



OSAAMISTAVOITTEIDEN VAATIMUKSET

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017

OSAAMISEN TASOT JA NIITÄ KUVAAVAT VERBIT



OSAAMISEN KIELI

1. Muistaa 

2. Ymmärtää

3. Soveltaa

4. Analysoida

5. Arvioida

6. Luoda

1. Tuntee

2. Osaa

3. Hallitsee
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Opiskelijan ajattelun 
ja toiminnan tasoa 

kuvaavat 
konkreettiset verbit

OSAAMISLAUSEKE =
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…

VERBI + TEKEMISEN KOHDE



ESIMERKKEJÄ 
OSAAMISTAVOITELAUSEKKEISTA

KOULUTUKSEN JÄLKEEN OSALLISTUJA OSAA:

− Listata yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät (taso 1)

− Selittää yhdistyksen hallituksen toimijoiden vastuut ja 

oikeudet (taso 2)

− Soveltaa yhdistyslakia puheenjohtajana (taso 3)

− Suhteuttaa yhdistyksen toiminnan osaksi järjestön 

strategiaa (taso 4)

− Arvioida hallituksen toimintaa (taso 5)

− Kehittää yhdistyksen toimintaa (taso 6).



OPINTOJEN OSAAMISTAVOITELÄHTÖINEN SUUNNITTELU

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



Osaamistavoitteissa 
voit kuvata vain 

ydinainessisällön

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, 
Opintokeskus Sivis 2017

KOULUTUSSISÄLTÖJEN SUUNNITTELU



OPINTOJEN KUORMITTAVUUDEN MITOITUS

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017

• Kuinka paljon osaamistavoitteiden saavuttaminen vie aikaa?

• Tavoitteena on, että aika riittää ymmärtävään oppimiseen, jolloin myös oppijan mielenkiinto ja 
motivaatio pysyvät yllä

• Kouluttajalla on monipuoliset mahdollisuudet käyttää erilaisia opetusmenetelmiä

→ vuorovaikutus ja toiminnallisuus vievät aikaa

→ erilaisten oppijoiden tukeminen mahdollistuu



OPETUSMUODOT

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



OPETUS- JA ARVIOINTIMENETELMÄT, 
OPPIMISTEHTÄVÄT

Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat:
− Osaamistavoitteet
− Opiskelijat

✓ Oppijoiden yksilölliset valmiudet ja niiden tunnistaminen
✓ Oppijoiden henkilökohtaiset tavoitteet
✓ Motivaatio

− Kouluttajat
− Ulkoiset tekijät

- Useat opetusmenetelmät ja niiden yhteydessä tehdyt oppimistehtävät tuottavat jo 
itsessään tietoa oppimisesta ja osaamisesta (osaamisen arviointi), oppimistehtävät 
voivat tuottaa myös oppimateriaaleja

→ kannattaa suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jolloin niistä saadaan rakennettua 

mielekäs ja oppimista tukeva kokonaisuus





OSAAMISEN ARVIOINTI

- Arviointi tulee olla linjassa osaamistavoitteiden ja opetusmenetelmien kanssa

- Jatkuvan arvioinnin tavoitteena on tukea oppimista palautteen                                    
ja ohjauksen avulla sekä motivoida

- Arviointikäytänteet ja –kriteerit tulee tehdä näkyviksi  jo heti koulutuksen alussa                                 
→ arviointimatriisi osaamistavoitteittain
→ osaamistavoitteiden saavuttaminen edellytys hyväksytylle suoritukselle
→ väline sekä oppijalle että kouluttajalle varmistua osaamistavoitteiden 

saavuttamisesta

- Arvioinnin voi tehdä opiskelija itse, kouluttaja, vertainen tai ryhmä

- Todistus ja osaamismerkit



Osaamistavoite Riittämätön taso 

(täydennettävä)

Hyvä taso

(osaamistavoite täyttyy)

Erinomainen taso

OSAAMISEN ARVIOINTIMATRIISI



KOULUTUKSEN JAKSOTUS JA 
VUOROVAIKUTUS

- Koulutuksen toteutuksen vaiheet:
✓ Aloitusvaihe (tutustuminen)
✓ Uuden oppimisen vaihe (asiasisältö)
✓ Yhteenvedon ja kertauksen vaihe

- Valmistaudu aina varasuunnitelmalla

- Luo turvallinen ja avoin ilmapiiri vuorovaikutukselle



PALAUTTEEN MONET MUODOT

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



KERÄÄ PALAUTETTA KOULUTUKSEN LAADUSTA

Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



www.ok-sivis.fi

@OpintokeskusSivis

@SivisNYT

@opintokeskussivis

www.linkedin.com/company/sivis-study-centre-/

https://www.ok-sivis.fi/
https://www.facebook.com/OpintokeskusSivis/
http://www.twitter.com/SivisNYT
https://www.instagram.com/opintokeskussivis/
https://www.linkedin.com/company/sivis-study-centre-/


Kiitos!


