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Osper-koulutusta tarjolla 
Osaamisperustaisuus on ammattikouluissa tuttu 
juttu ja nyt sitä tuodaan myös kansalaisopistoihin. 
Tyhjästä ja yksin ei onneksi tarvitse aloittaa, sillä. 
toteutustavat alkavat hahmottua ja Kansalais-
opistojen liitto koordinoi opistojen kehittämistyötä. 
Miksi tätä tehdään? Näin toteutetut kurssit voi-
daan helpommin sisällyttää opiskelijan muihin 
opintoihin, kun osaaminen näkyy opiskelijan tie-
doissa sähköisessä kansallisessa rekisterissä. 
Koskeeko kaikkia kursseja? Ei koske. Opisto 
valitsee itse kurssit, mitkä toteuttaa tällä tavalla. 
Mitä se vaatii? Kurssin osaamistavoitteet ja ar-
viointiperusteet kirjataan, opetuksessa huolehdi-
taan tavoitteiden täyttymisestä ja kurssin päätty-
essä opettaja suorittaa arvioinnin. 

Maksuton koulutus:  
Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi  
Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin 
koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön henki-
löstöä ja tuntiopettajia valmennetaan asiantuntija-
tason tietoihin ja taitoihin suunnitella ja toteuttaa 
osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida 
osaamista. 
Koulutuksen avulla edistetään jatkuva oppimisen 
tavoitteita ja vapaassa sivistystyössä hankitun 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kou-
lutus sisältää koulutuspäiviä, oppilaitosmuotokoh-
taisia verkkotapaamisia ja webinaareja. Koulu-
tuksessa saavutettu osaaminen tunnustetaan 
digitaalisin osaamismerkein ja kokonaisuudesta 
saatavalla digitaalisella päättömerkillä. 
Koulutushanke sisältää kahdeksan opintopisteen 
arvoisen, viiden osion koulutuskokonaisuuden: 
• Mitä osaamisperusteisuus on vapaassa sivis-

tystyössä, 2 op 
• Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, 1 op 
• Onnistu osaamisen arvioijana, 2 op 
• Osaamisperusteisuuden kehittäminen ja 

koordinointi, 1 op 
• Pedagoginen kehittäminen osaamisperustei-

sissa koulutuksissa, 2 op 
Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. 
Koulutus jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.  
OAMK ja TIEKE toimivat koulutuksen vastuullisi-
na toteuttajina ja hankkeen koordinaattoreina. 
KoL on mukana hankekumppanina.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

OKM:n ja THL:n uudet suositukset 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet oppilaitoksia 
koskevat suosituksensa vastaamaan tartuntatau-
tilain vuoden loppuun saakka voimassa olevia 
muutoksia sekä hallituksen uusia linjauksia. 
Koronaa hoidetaan nyt paikallisin ja alueellisin 
toimenpitein eli valtakunnallisia suosituksia ei ole 
enää tulossa. Koulutuksen järjestäjät vastaavat 
opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat an-
taa omia tilojaan koskevia maskisuosituksia. 
Hallituksen 9.9. tekemän päätöksen mukaisesti 
luovutaan myös epidemian kolmitasoisen mallin 
käytöstä rajoitustoimien pohjana, kun riittävä ro-
kotuskattavuus on saavutettu. 
Satakunnan koronanyrkki pitää voimassa laajan 
maskisuosituksen epidemiatilanteen vuoksi. 
• aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilai-

suuksissa mukaan lukien oppilaitokset 
• työyhteisöissä sisätiloissa, kun samassa ti-

lassa on useampia henkilöitä 
• aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttä-

minen on vaikeaa 
Lisäksi aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa 
suositellaan välttämään lähikontakteja. 
OKM:n tiedote 12.10.  
Satakunnan suositukset 15.10. 
Pirkanmaan suositukset 12.10. 

Hallinnon puhelinnumerot 
Raisa Rasku 040 776 5232 (uusi) 
Kaija Haapamäki 044 045 5510 
Olli Ruohomäki 044 5800 522 
Tuula Luoma 044 5800 520 
Jyrki Käppi 050 406 8054 

Toimistojen syyslomat 
• Parkanon toimisto on suljettu Pirkanmaan 

syyslomaviikolla ke-pe 20.-22.10. 
• Kankaanpään toimisto on suljettu  

pe 22.10. sekä ke-pe 27.-29.10. 
• Apulaisrehtori on syyslomalla 25.-31.10. 
 
 
Syyslomille lomps! 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://tieke.fi/hankkeet/osaamisperusteisuus-ja-osaamisen-arviointi/
https://minedu.fi/-/koronaturvallisuudesta-paikallisia-toimia-korostava-uusi-suositus-varhaiskasvatukseen-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
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