SUOMEN PARTIOLAISTEN
KOULUTUSJÄRJESTELMÄN SANASTO
Viimeksi päivitetty 21.12.2020

Koulutusjärjestelmä
Suomen Partiolaisten aikuiskoulutuksen kokonaisuus, jonka ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa
vapaaehtoistuen valiokunnan koulutusryhmä yhteistoiminnassa muiden toiminnanalojen kanssa.
Koulutusjärjestelmän tavoite
Koulutusjärjestelmän tehtävänä on osaltaan varmistaa, että partiokasvatusta toteuttavilla
vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen.
Koulutusten järjestäjät
Partiokoulutuksia järjestävät keskusjärjestö (SP), partiopiirit, FiSSc, alueet ja muut
lippukuntayhtymät sekä lippukunnat sovitun työnjaon mukaisesti. Koulutuskokonaisuuden
kuvauksessa on määritelty kunkin koulutuksen järjestäjä.
Koulutusjärjestelmän dokumentit
Koulutusjärjestelmän dokumentit löytyvät partion nettisivuilta ja Jemmasta.
Koulutuksen palaute
Palautetta koulutuksista voi lähettää Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmäpäälliköille (luottiksia)
tai koulutuskoordinaattorille (toimihenkilö). Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)partio.fi tai
koulutus@partio.fi
Nousujohteisuus
Koulutusjärjestelmä on nousujohteinen, mikä näkyy koulutustasoissa, koulutuskokonaisuuksien ja
moduulien tavoitteissa ja sisällöissä sekä moduulien nimissä.
Koulutustasot
Koulutustasoilla avataan erilaisten koulutuskokonaisuuksien nousujohteisuutta. Tasot on sanoitettu
seuraavalla tavalla.
0. Tutustun partioon -taso:
Tiedän partion perusteet ja osaan toimia turvallisesti. Suunnattu aikuisena partion
aloittaneille.
1. Perustaso:
Ymmärrän partion perusteet ja saan valmiuksia lippukunnassa toimimiseen. Johdan
lapsia ja nuoria.
2. Jatkotaso:
Osaan soveltaa partion perusteita toimintaan. Saan valmiuksia lippukunnassa ja
piirissä johtamiseen. Johdan nuoria ja aikuisia.
3. Syventävä taso:
Osaan arvioida ja kehittää partiotoimintaa. Saan valmiuksia piirin ja keskusjärjestön
monipuolisiin tehtäviin. Ohjaan ja valmennan johtajia.
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Täydentävät koulutukset
Täydennän osaamistani erilaisissa partiopesteissä
Koulutuksen osaamisalue
Osaamisalueet jäsentävät partion koulutusosaamista, ja ne ovat seuraavat:
itsensä kehittäminen (IK)
johtaminen (J)
kasvatus (K)
kouluttaminen (KO)
luonto ja retkeily (taitokoulutukset) (LR)
partiotieto (P)
projekti (PR)
ohjaaminen (O)
organisaatio-osaaminen (OR)
toiminnan laatu ja kehittäminen (L)
turvallisuus (T)
yhteiskunta (Y)
Jokaiseen osaamisalueeseen liittyy yksi tai useampi koulutusmoduuli.
Taitokoulutukset
Kisa-, meri- ja retkeilykoulutukset ovat taitokoulutuksia. Ne ovat osa koulutusjärjestelmää.
Taitokoulutusten sisällöstä vastaa kasvatusvaliokunta.
Koulutuskartta
Koulutuskartta kuvaa Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Se on
helppokäyttöinen ja suunnattu kaikille partiolaisille ja yhteistyökumppaneille. Siitä löytyvät myös
taitokoulutukset. Kartta kuvaa nousujohteista koulutuspolkua. Koulutuskartta on päivitetty 1/2021.
Moduulikartta
Moduulikartta kuvaa Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän kokonaisuutta yksityiskohtaisesti.
Siitä löytyvät myös taitokoulutukset. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kouluttajien ja koulutuksen
suunnittelijoiden käyttöön. Moduulikartta on päivitetty 1/2021.
Koulutuskokonaisuus
Koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat,
mitä pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Koulutuskokonaisuus sisältää aina aloitus- ja
päätöskeskustelun.
Koulutuskokonaisuuden kuvaus
Sisältää koulutuksen osaamistavoitteet ja moduulit, joiden suorittamista koulutuskokonaisuuden
hyväksyminen edellyttää. Lisäksi dokumenttiin on määritelty esitiedot, jotka kouluttautujan tulisi
hallita ennen koulutuskokonaisuuden suorittamista, koulutuksen kohderyhmän, vaadittavat
opintosuoritukset, yleiskuvauksen koulutuksen sisällöstä, vastuullisen järjestäjän sekä tiedon tahosta,
joka vastaa koulutuskokonaisuuden kehittämisestä. Koulutuskokonaisuuden suoritustapaan kuvaus ei
ota kantaa, vaan siitä vastaa koulutuksen järjestäjä.
Moduuli
Moduuli on koulutuksen sisältökokonaisuus. Moduulille on määritelty tavoitteet. Se jäsentelee
koulutusosaamisen eri alueita ja koulutuskokonaisuudet muodostuvat niistä nousujohteisesti.
Moduulit on koodattu kirjain- ja numeroyhdistelmällä, esim. J1 ja KO1. Moduuli ei ole sama kuin
yksittäinen koulutusrupeama, vaan moduulin sisältämien asioiden koulutus voidaan toteuttaa
useammassa rupeamassa tai muilla suoritustavoilla. Moduulin sisältö voidaan myös hyväksilukea
aiemman osaamisen perusteella.

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

Moduulikuvaus
Sisältää moduulin tavoitteet ja sisällön. Lisäksi dokumenttiin on määritelty moduulin osaamisalue,
koulutuskokonaisuudet, joihin se sisältyy, esitiedot, jotka kouluttautujan tulisi hallita ennen
moduulin suorittamista, suositeltavia koulutusmenetelmiä, lähiopetuksen suuntaa antavan keston (1h
on 45 minuuttia) ja tiedon, milloin moduuli on viimeksi päivitetty.
Ydinainesanalyysi
Kouluttajan ja kouluttautujan tueksi on jokaisesta moduulista laadittu ydinainesanalyysi. Sen avulla
kouluttaja tai kouluttautuja voi arvioida ne moduulin sisältämät tiedot ja taidot, joiden hallitseminen
on välttämätöntä, sekä ne jotka täydentävät ja syventävät ydinainesta.
Koulutuksen hyväksyminen
Koulutuskokonaisuus tai moduuli voidaan hyväksyä, kun kouluttautujalla on sen tavoitteiden ja
sisällön mukainen osaaminen, sekä aloitus- ja päätöskeskustelu on käyty. Hyväksyminen voi
perustua kouluttautujan osallistumiseen partion tai muun järjestön koulutukseen tai aiemmin
hankitus osaamisen todentamisen perusteella.
Aloitus- ja päätöskeskustelu
Jokaisen koulutuskokonaisuuden suorittamiseen liittyy aloitus- ja päätöskeskustelu sekä mahdollinen
välikeskustelu. Niiden muoto on varsin vapaa. Aloitus- ja päätöskeskustelun tueksi on laadittu
ohjeistus: Aloitus- ja päätöskeskustelu Suomen Partiolaisten koulutuksissa 2017.
Koulutuksen toteutustavat
Koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen on monia erilaisia tapoja, kuten perinteinen kurssi,
monimuotokoulutus tai etäkoulutus. Koulutusjärjestelmä taipuu hyvin erilaisiin toteutustapoihin.
Koulutuksen tavoitteet, sisältö ja ohjeellinen kesto ovat samat toteuttamistavasta riippumatta.
Koulutusohjaaja
Koulutusohjaaja -koulutuksen käytyään partiolainen osaa ohjata ja suunnitella piirin tai muun
partio-organisaation koulutustoimintaa sekä osaa toimia koulutusten johtajien ja
pestausvalmentajien tukena. Koulutusohjaaja osaa tukea koulutusten staabeja eli partiokouluttajia
koulutuksen laadukkaassa järjestämisessä. Koulutusohjaajilla on kaksoispesti oman piirin
koulutusryhmän ja SP:n koulutusohjaajaverkoston jäsenenä. Koulutusohjaajat ovat partion
koulutusjärjestelmän laadun tae. Koulutusohjaajana voi toimia vain koulutusohjaaja -koulutuksen
suorittanut henkilö.
Partiokouluttaja
Partiossa koulutuksesta vastaavat partiokouluttajat. Partiossa kouluttavien suositellaan suorittavan
partiokouluttaja -koulutuksen. Partiokouluttajille suositellaan merkittävän partiokouluttaja -pesti
Kuksaan.
Partiomoodle
Partion e-oppimisalustana käytetään moodlea. Partiomoodlessa on koulutuskirjasto, josta löytyy
valmiita moodle -tehtäviä eri moduuleista partiokouluttajien käyttöön.
Partiokoulutuksen Teams
Partiokouluttajien keskustelun ja materiaalien vaihtamisen sähköisenä alustana käytetään Teamsia.
Sitä pystyvät käyttämään kaikki partiokouluttajat, joilla on partio.fi -tunnukset. Kuksasta löytyy pesti
“partiokouluttaja.”
AHOT
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT). Tarkoittaa partiossa
hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulumaailmassa ja työelämässä.
Koulumaailmassa hyväksilukemisesta päättää aina koulutuksen järjestäjä. Se voi tarkoittaa myös
partion ulkopuolella (koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-ajalla) hankitun osaamisen
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hyväksilukemista partiokoulutuksissa. Hyväksilukemisesta partiossa päättää kyseessä olevasta
partiokoulutuksesta vastaava koulutusohjaaja tai tämän valtuuttama koulutuksen johtaja.
Validointi
Suuri osa partion koulutusjärjestelmän mukaisista koulutuksista on validoitu yhteistyössä
Opintokeskus Siviksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että koulutuksen sisällöt on arvioitu ja koulutus on
mitoitettu ja opintopisteytetty. Koulutuksen mitoituksen yksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27
tuntia kouluttautujan työtä.
Mitoituksessa huomioidaan lähiopetuksen lisäksi myös itsenäisesti tapahtuva työskentely sekä
kouluttautujan työpanoksen kuormittavuus. Validoiduista koulutuksista on mahdollista saada
virallisen oppilaitoksen myöntämä todistus, jossa partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus
Sivis (vapaan sivistyön virallinen oppilaitos) koulutuksen järjestäjä.
Opintopisteytetyllä todistuksella partiokoulutuksesta hankittua tietoja ja taitoja on helpompi tuoda
esiin partion ulkopuolella, ja virallisen todistuksen avulla on helpompi tiedustella esimerkiksi
hyväksilukuja tai korvaavuuksia omasta oppilaitoksesta tai liittää partiokoulutus näkymään omassa
ansioluettelossa.
Lisätietoja validoinnista ja opintopisteytetyistä todistuksista löydät verkosta osoitteesta
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/opintopisteytetty-todistuspartiokoulutuksesta/

Opintokeskus Sivis
Opintokeskus Sivis on Suomen Partiolaisten koulutusyhteistyökumppani, joka myös taloudellisesti
tukee partiopiirien järjestämää koulutustoimintaa. Partion validoiduista koulutuksista (ks. validointi)
on mahdollista saada Suomen Partiolaisten ja Opintokeskus Siviksen yhteistyössä myöntämä
virallinen todistus.
Validoinnin yhteydessä on jokaiselle koulutusjärjestelmän mukaiselle koulutukselle määritelty EQFtaso (European Qualification Framework) eli eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen taso.
Opintokeskus Sivikseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä keskustoimistolla toimii Laura Kalervo.
Agricola-opintokeskus
Agricola-opintokeskus on Suomen Partiolaisten toinen koulutusyhteistyökumppani, joka myös
taloudellisesti tukee keskusjärjestön järjestämää koulutustoimintaa.
Agricola-opintokeskukseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä keskustoimistolla toimii Laura
Kalervo.
Lisätiedot
Suomen Partiolaisten verkkosivut https://www.partio.fi/lippukunnille/pestientuki/koulutus/
Partioasemalta koulutuskoordinaattori
Koulutusryhmä
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