


• Koulutusmalli laadukkaan koulutuksen

työkaluna

• Osaamislähtöinen koulutussuunnittelu

• Koulutusmallin toteuttaminen

Sivisverkossa





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

✓ oppimisen ja oppimisprosessien tukeminen sekä osaamislähtöisyyden varmistaminen

→OSAAVAT VAPAAEHTOISET



Kyse on järjestön koulutuksesta,
• jonka osaamistavoitteet, sisältö ja laajuus ovat samat toteuttajasta

riippumatta,
• joka on opintopisteytetty,
• josta myönnetään todistus ja merkintä opintorekisteriin sen suorittaneille

osallistujille.

Kriteerit:
✓Koulutuksen tulee noudattaa Siviksen yleisiä ohjeita.
✓Koulutuksen tulee olla vähintään 1 op:n laajuinen.
✓Koulutuksen osaamistavoitteet on määritetty osaamisperusteisesti.
✓Koulutuksen mitoitus on tehty oikein.
✓Koulutuksen viitteellinen EQF-taso on määritetty

Keskusjärjestön pääkäyttäjä tekee koulutusmallin Sivisverkkoon ja on koko järjestön 
käytössä!



• 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!



• osaamisen kehittäminen laadukkaiden koulutusten  
avulla motivoi ja kohottaa itsetuntoa

• osaamisen hyödyntäminen muualla (mm. työelämä, 
tutkintotavoitteinen koulutus). Osaamistavoitteet 
samoin määritelty kuin oppilaitoksissa 
ja EQF-tasot samat kuin oppilaitoksissa

• todistus ja suoritusmerkintä opintorekisteriin, jossa  ne säilyvät
• yhteys tulossa valtakunnalliseen KOSKI-palveluun 08 /21  

=valtakunnallinen tietovaranto, joka kerää yhteen tiedot kunkin 
oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta 
suoritettuihin tutkintoihin

Mikä on EQF? 
European 

Qualifications 
Framework for Lifelong 

Learning



• pedagoginen kehys koulutuksen toteuttajalle (mm. osaamistavoitteet, 
sisällöt, mitoitus valmiiksi mietitty) 

• helppo hallinnoida Sivisverkossa
• valmis palautekysely ja kooste palautteesta (ero perusopintojaksoon, 

jokainen osaamistavoite arvioidaan erikseen)
• valmis todistus Siviksen oppilaitos ”leimalla”



• yhteiset toimintamallit selkeyttävät toimintaa ja työtehtäviä 
• ajan ja resurssien säästäminen
• koulutusten yhdenmukainen toteutus ja laatu 
• osaamista tuottava koulutus → osaavat toimijat
• sitouttaa ja houkuttaa vapaaehtoisia
• strateginen ohjaus



• kuvataan sitä osaamista, jonka opiskelija voi koulutuksen avulla tai sen 
aikana saavuttaa

• kuvataan konkreettisen, yksiselitteisen ja mitattavan verbin avulla, 
mitä opiskelija osaa tehdä koulutuksen jälkeen

• huomioi suunnittelussa: osaamistavoitteiden määrä ja saavutettavuus 
suhteessa käytettävissä olevaan aikaan

OSAAMISTAVOITTEEN PERUSKAAVA:

OSALLISTUJA + OSAA + VERBI + TEKEMISEN KOHDE



Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



Lisää laatua koulutukseen –opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017



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).



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

OPINTOPISTEYTYS

HUOM! SIVIS-TUKI 
maksetaan kouluttajan  
opetustuntien mukaan



• 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



Lisää laatua koulutukseen -opas järjestön kouluttajalle, Opintokeskus Sivis 2017





Näin pääset alkuun →Tee tunnukset ja tunnistaudu 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi
Hae oman piirin / osaston käyttäjäoikeutta ja perustason tunnukset: 
koulutuksen vastuuhenkilö
Ennen koulutusta → Tee suunnitelma Sivisverkkoon
Koulutuksen jälkeen→ Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut
Ilmoittautuminen ja palautekysely onnistuu Sivisverkon työkaluilla
Osoite sivisverkko.ok-sivis.fi

https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu


Kun toteutat koulutuksen koulutusmallista 
Sivisverkossa



Valitse seuraavaksi koulutusmalli, jonka haluat 
toteuttaa



Koulutuksen jälkeen: 
Muista antaa suoritusmerkintä



• Opiskelija saa sähköpostin Sivisverkosta: Olet saanut suoritusmerkinnän kurssista
• Kirjautumalla Sivisverkkoon pääsee katsomaan merkintää ja todistusta (vaatii 

tunnistautumisen)
• Koulutuksen tiedot ja todistus säilyvät opiskelijan opintorekisterissä
• Kouluttaja pääsee halutessaan tulostamaan opiskelijoiden todistukset suoritusmerkinnän 

antamisen jälkeen
• Sivisverkon kirjatumissivulla ohjeissa ja UKK:ssa ohjeita, kysymyksiä, vastauksia todistuksesta

Oman järjestön logo





1) Koulutuksen ohjeet 2021 (pdf) Koulutusmalli, ohjeiden kohta 3.4!
2) Vertaisopintoryhmien ohjeet 2021 (pdf)
3) UKK - Usein kysytyt kysymykset (pdf)
4) UKK verkkokoulutuksesta (pdf)
5) Näin pääset alkuun Sivisverkossa (videotallenne 7 min)
6) Ennen koulutusta: Suunnitelman tekeminen (videotallenne 13 min)
7) Koulutuksen jälkeen: Selvityksen tekeminen (videotallenne 5 min)
8) Ohjevideo ryhmätyötuntien lisäämiseen

Sivis-chat palvelee nopeasti!

https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu
https://www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-sivisverkossa.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/vertaisopintoryhman-ohje-sivisverkko.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/usein-kysytyt-kysymykset-asiakkaille.pdf
https://opintokeskus-sivis.sivuviidakko.fi/media/sivis_ukk_verkkokoulutus.pdf
https://youtu.be/HF9tS6RpPFc
https://youtu.be/sZQ17IQhQn4
https://youtu.be/DJTRuJU96zA
https://www.youtube.com/watch?v=XcwPGL5f1r4

