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OSAAMISKIEKON YLLÄPITO 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) on Suomen suurin 
nuorisojärjestö, jonka toimintaan osallistuu ja jonka toiminnassa kohtaa vuosittain 65 000 jäsentä. 
Partioharrastusta järjestetään ensisijaisesti 7-22-vuotiaille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille yli 
seitsemässä sadassa partion paikallisyhdistyksessä eli partiolippukunnassa. Suomen Partiolaiset 
on valtakunnallinen keskusjärjestö, joka keskittyy erityisesti harrastamisen esteiden poistamiseen, 
metsien ja ilmaston hyvinvointiin, harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä johtamisen kehittämiseen.  
 
Suomen Partiolaiset hallinnoi Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauria, joka on neljän organisaation 
yhteenliittymä. Kentaurin toiminta jakautuu viiteen eri tavoitealueeseen. Osaamiskeskuksessa 
kehitetään mm. kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, tutkitaan nuorten 
harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksia, kehitetään kansalaisjärjestöjen 
vaikuttavuusarviointia, selvitetään kansalaistoiminnan muuttuvan toimintaympäristön 
vaikutuksia ja vahvistetaan järjestöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 
Tavoitealueita yhdistää nuoriso- ja järjestötyön lisäksi vahva digitaalinen näkökulma. 
Osaamiskeskus Kentaurin nimen taustalla onkin ajatus ihmisen ja teknologian hyödyllisestä 
yhdistelmästä.  Tekoälyn kehityksen myötä sana kentauri on saanut uudenlaisia merkityksiä. 
Nykypäivän kentauri on puoliksi ihminen, puoliksi kone. Osaamiskeskus Kentaurissa tavoitteena 
on ottaa käyttöön molempien parhaat puolet ja synnyttää sitä kautta uutta tietoa ja välineitä koko 
yhteiskunnan käyttöön. 
 

Etsimme kumppania ylläpitämään Osaamiskiekko-verkkopalvelua 

Pyydämme tarjouksia pienhankintaamme OKM:n avustusohjeiden sekä järjestömme 
taloussäännön perusteella. Julkaisemme digitaalisen kehittämisen periaatteemme ja digitalisaation 
työvälineemme kehitysympäristössämme www.partio.fi/digikehitys. Tämä pienhankinnan 
tarjouspyyntö on julkaistu avoimesti samassa kehitysympäristössä. Määrittelemme tässä 
tarjouspyynnössä hankintamme tavoitteet sekä ohjeita tarjouksen tekemiseksi. Hankinnasta vastaa 
Suomen Partiolaisista kasvatusjohtaja Timo Sinivuori.  

Hankinnan kuvaus ja tarkoitus  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden 

valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuosille 2018-2019, jolloin Partion 

osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä oli kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Käytännössä osaamiskeskus jatkoi ja laajensi partiolaisten jo vuonna 2013 aloittamaa työtä 

vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi Suomen Partiolaisten hallinnoimalle konsortiolle (Partio, HUMAK, 

Opintokeskus Sivis sekä Talous ja Nuoret – TAT) valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan 
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osaamiskeskuksen toimintaan myös vuosille 2020-2023, jolloin yksi yhdestä päätavoitealueesta on 

edelleen kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Digitaalisen osaamiskiekon 

osalta jatketaan olemassa olevan palvelun ylläpitoa ja tehdään pientä kehitystyötä. Samalla etsitään 

uutta jatkuvan palvelun kumppania, joka vastaa palvelun ylläpidosta ja kehityksestä ja jolla on yhteyksiä 

sekä mahdollisuuksia laajempaan digitaaliseen jatkuvan oppimisen ekosysteemiin.  

 

Osaamiskiekkoa käytetään havainnollistamaan järjestöjen tarjoamien koulutusten hyväksilukua ja 
muuta hyödyntämistä virallisen koulutusjärjestelmän tutkinnoissa. Taustalla on oppilaitosten kanssa 
tehty tulkintafoorumityöskentely, jossa on etsitty korrelaatioita partion tarjoaminen koulutusten ja 
oppilaitosten tarjoaminen tutkintojen sisältöjen välillä. Osaamiskiekossa on mukana partion lisäksi myös 
muiden järjestöjen ja organisaatioiden tarjoamia koulutuksia ja muita osaamisia 
www.osaamiskiekko.fi.  
  
Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat  

1. Järjestötaustaiset (nuoret) henkilöt, jotka miettivät opiskeluvaihtoehtoja  
2. Opiskelija, joka haluaa tietoa aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisesta/muusta 

hyödyntämisestä opinnoissa. Opiskelija voi käyttää osaamiskiekkoa myös etsiäkseen 
vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaan esim. järjestössä.  

3. Oppilaitosten opinto-ohjaajat ym. joiden tehtäviin kuuluu hyväksilukuihin liittyvät asiat  
4. Nuoriso-ohjaajat, uravalmentajat ym., jotka tukevat nuoria opiskeluvaihtoehtojen 

miettimisessä. 
 
Uuden osaamiskeskuskauden alussa on oikea kohta miettiä uudelleen osaamiskiekon ylläpitoon liittyvät 
asiat. Hankinnan tavoitteena on sopia digitaalisen osaamiskiekon ylläpidosta ja tuesta, tietojen 
syöttämisestä osaamiskiekkoon (esim. Strapi) sekä pienkehitystyöstä.   
 
  

Digitaalisen osaamiskiekon palvelukuvaus 
  

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmään kuuluva Partiojohtajan peruskoulutus on tyypillinen 
esimerkki koulutuksesta, jonka partiossa aktiiviset nuoret aikuiset suorittavat. Partiojohtaja-
peruskoulutuksen (Pj-Pk) suorittaneella on valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Tiettyjen 
lippukunnan pestien edellytyksenä on Pj-Pk:n suorittaminen ja esimerkiksi SP:n turvallisuusohjeessa 
leirinjohtajalta vaaditaan PJ-valtakirja. PJ-peruskoulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille 
johtajapestissä toimiville tai aloittaville partiolaisille. 
  
Partiotaustainen opiskelija on aloittamassa opintojaan ammattikorkeakoulussa ja lähtee selvittämään 
mahdollisuuksia hyväksilukea partiojohtajan peruskoulutus osaksi opintoja. Partiojohtajan 
peruskoulutuksesta on mahdollista saada opintopisteytetty todistus. Opiskelijalla ei välttämättä ole 
tietoa, onko partiojohtajan peruskoulutusta mahdollista hyväksilukea kyseisiin opintoihin. Opiskelijan 
näkökulmasta digitaalinen osaamiskiekko tarjoaa tietoa, miten hänen partiossa suorittamansa 
Partiojohtajan peruskoulutus huomioidaan kyseisessä tutkinnossa hyväksilukuna tai muuten. Lisäksi 
osaamiskiekosta löytyy linkki, mistä oman oppilaitoksen sivuilta saa lisätietoja. 
 
 
 

mailto:info@partio.fi
http://www.osaamiskiekko.fi/


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

 
 
 
Oppilaitoksen näkökulmasta järjestöpuolen koulutusten hyväksi lukemiseen ei ole välttämättä sovittuja 
käytäntöjä. Opettaja tai opinto-ohjaaja joutuu ehkä joka kerta erikseen miettimään, että miten 
opiskelijan tiedustelema partiokoulutuksen hyväksiluku tapahtuu, montako opintopistettä 
koulutuksesta hyväksytään tutkintoon ja mihin hyväksiluku sijoittuu tutkinnossa. Digitaalinen 
osaamiskiekko mahdollistaa järjestöissä hankittuun koulutukseen ja osaamiseen liittyvien tietojen 
kokoamisen yhteen paikkaan. Opettaja tai opinto-ohjaaja pääsee osaamiskiekon kautta tarkistamaan, 
mitä esimerkiksi Partiojohtajan peruskoulutuksesta on sovittu hyväksilukuun tai muuhun 
tunnustamiseen liittyen. 

Toiminnalliset vaatimukset  

Toiminnalliset vaatimukset perustuvat:  

• digitaalisen osaamiskiekon ylläpitämiseen, 

• siirtämiseen pilvipalvelusta toiseen,  

• pienkehitykseen esim. ulkoasun viilaukseen 

 

Palveluun tullaan etsimään yhteyksiä muihin mahdollisiin digitaalisiin ekosysteemeihin. 
Osaamiskeskuskaudella yhteyksiä mahdollisesti rakennetaan Duunikoutsiin, Sivisverkkoon tai 
muihin vastaaviin digitaalisiin osaamispalveluihin.  

Kehitämme digitaaliset ratkaisumme pääsääntöisesti avoimin, huolellisesti dokumentoiduin 
lähdekoodein, mikä mahdollistaa ratkaisujen kehittämisen ja siirtämisen sekä elinkaari- ja 
kehityssuunnittelun. Datan avoimuus on myös keskeinen periaate. Osaamiskiekon lähdekoodi 
löytyy GitHubista: https://github.com/partio-scout/osaamiskiekko . 

Edellytämme, että palveluiden digitaalinen saavutettavuus vastaa lähtökohtaisesti verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden WCAG 2.1 vaatimustasoa AA. Otamme huomioon sen, että palvelun tilaajan 
tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon velvollisuus noudattaa digitaalisten palvelujen 
tarjoamista koskevaa lakia (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).  

Hankinnan reunaehdot  

Edellytämme, että mahdollisia henkilötietoja käsitellään palveluissamme laillisesti ja luotettavasti. 
Toimittajaa pyydetään ottamaan jo tarjouksessaan huomioon, että partion digitaalisia palveluja 
käyttävät myös alaikäiset lapset ja nuoret. Pyydämme, että tarjouksen tekijä tutustuu digitaalisen 
kehittämisen periaatteisiimme osoitteessa www.partio.fi/digikehitys.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@partio.fi
https://github.com/partio-scout/osaamiskiekko
https://www.partio.fi/digikehitys


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

 

 

Tarjouksen perustiedot 

Kuvaamme ohessa, mitkä perustiedot tarjouksessa tulee olla ja mitkä asiat pyydämme toimittajaa 
ottamaan huomioon tarjousta tehdessään.  

• Toimittajan tiedot sekä projektin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
• Kustannus- ja työmääräarvio palvelun mahdolliselle siirrolle uudelle palvelimelle  
• Hinta helpdesk-palvelulle (pääkäyttäjätaso) 
• Arvio kuukausittaisista ylläpitokustannuksista  
• Muut mahdolliset optiot ja lisätyömahdollisuudet kustannuksineen (henkilötunti- ja 

työpäivä) 
 
Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina. 

Muut tarjouksessa annettavat tiedot  

Toimittajan tulee mainita tarjouksessa tai sen liitteissä hankinnan kannalta keskeiset referenssit, 
suositukset ja case-esimerkit. 

Toimittajan tulee sisällyttää tarjoukseen myös alustava projektiaikataulu.  

Tarjouksen tekeminen ja tarjousten arviointi 

Tarjous pyydetään toimittamaan mahdollisine liitteineen sähköpostitse hankinnasta vastaavalle 
Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin johtajalle Timo Sinivuorelle (timo.sinivuori@partio.fi) 
7.9.2020 mennessä. Valitsemme toimittajan syyskuun 2020 aikana.  

Tarjouksen hyväksymisessä korostamme tarjouksen kokonaisedullisuutta sekä edellytyksiä ja 
kiinnostusta dynaamiseen ja edulliseen integrointimahdollisuuksien selvittämiseen muihin 
digitaalisiin osaamispalveluihin. Rakennamme jatkuvan palvelun kumppanuuden lisäksi 
kumppaniverkostoa, jonka avulla rakennamme osaamisen ekosysteemiä ja palvelujen 
kokonaisuutta. Yksi mahdollinen osa tätä on esimerkiksi Duunikoutsi- ja Sivisverkko-palvelut.   

 

 

 

Timo Sinivuori   

Kasvatusjohtaja, Suomen Partiolaiset 

Puh. 0400-511534, Timo.sinivuori@partio.fi  
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