
Virpi Markkanen



• Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Siviksen jäsenjärjestöjen 
koulutukset ja vertaisopintoryhmät, jotka toteutetaan 
yhteistyössä Siviksen kanssa.

• Sivisverkko mahdollistaa laajan koulutustoiminnan 
suunnittelun, ohjauksen, arvioinnin ja taloudellisen tuen 
maksamisen:
• ilmoittautumiset,
• koulutuskalenteri,
• osallistujapalaute,
• tilastot ja raportit



• Kursseja, luentoja, verkkokoulutuksia, seminaareja tai 
webinaareja, joissa osallistuja oppii uusia tietoja ja taitoja.

• Vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa.
• Opetustunti 45 min
• v. 2021 tuki 29 €/tunti (max. 55 % kuluista)
• Hallinnoidaan Sivisverkossa
• Keskusjärjestö Siviksen jäsen ja määrittelee järjestön sisäiset 

tuntien käyttämisen pelisäännöt 



• Ryhmä tasavertaisia opiskelijoita kokoontuu yhteen 
ja opiskelee sopimansa tavoitteen mukaisesti.

• Ryhmällä tavoite mutta ei kouluttajaa, perustuu 
vertaisuuteen, toisilta oppimiseen ja kokemusten 
jakamiseen.

• Tuki 3 €/tunti, ryhmän kesto vähintään 10 tuntia.
• Vähintään 5 yli 15-vuotiasta osallistujaa
• Hallinnoidaan Sivisverkossa



Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja 
tukee järjestökoulutusta.

Sivisverkko on Siviksen koulutuksenhallinta järjestelmä ja osallistujat saavat 
osallistumaansa koulutukseen liittyviä viestejä esim. palautekyselyn sähköpostilla.

Lisätietoja www.ok-sivis.fi
Logo: sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/

http://www.ok-sivis.fi/
http://sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/


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


1) Koulutuksen ohjeet 2021 (pdf)
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

Sivischat 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


• Kun järjestätte koulutuksen Siviksen taloudellisella tuella tulee siitä osa Siviksen
opetussuunnitelmaa

• Koulutuksen laatu ja osaaminen on meille tärkeää!
• Osaamistavoitteet →mitä opiskelijoiden on tarkoitus oppia koulutuksessa

Koska olemme oppilaitos raportoimme
järjestämästämme koulutuksesta Tilastokeskukselle
ja Opetushallitukselle.
Näitä raportointeja varten tarvitsemme mm.
sukupuolitiedon ja koulutuksen aiheet /
aiheluokat, mitkä saattavat ihmetyttää,
miksi ne tarvitaan.

Lue  lisää koulutuksen laadustahttps://www.ok-sivis.fi/media/koulutuksen-laatu/laatuopas.pdf

https://www.ok-sivis.fi/media/koulutuksen-laatu/laatuopas.pdf


www.ok-sivis.fi

Sivisverkkoon kirjautuminen ja luo tunnukset
HUOM! sivulla ohjeita, videoita ja UKK: 
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu

Siviksen logot koulutuksen markkinointiin: 
https://sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/

Siviksen henkilökunnan yhteystiedot:
https://www.ok-sivis.fi/sivis/yhteystiedot.html

• i

http://www.ok-sivis.fi/
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu
https://sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/
https://www.ok-sivis.fi/sivis/yhteystiedot.html
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu


www.ok-sivis.fi

@OpintokeskusSivis

@SivisNYT

@opintokeskussivis

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

www.youtube.com/SivisNYT

Seuraa meitä verkossa ja somessa

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



