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Esityksen sisältö

• Koulutusmalli laadukkaan koulutuksen

työkaluna

• Koulutusmallin toteuttaminen

Sivisverkossa



Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen 
aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, 
kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä 

koulutusta. 

Jäsenjärjestöihinne kuuluu 
vapaaehtoistyötä ja muuta 

kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä, joilla 
on yhteensä noin miljoona jäsentä.

Siviksen toimintaa ylläpitää 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä 

valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
Opetushallitus. 





Mitä on laadukas koulutus?

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

✓ oppimisen ja oppimisprosessien tukeminen sekä osaamislähtöisyyden varmistaminen 

→OSAAVAT VAPAAEHTOISET



MIKÄ ON koulutusmalli?

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

riippumatta,
• joka on opintopisteytetty,
• josta myönnetään todistus ja merkintä Sivisverkon opintorekisteriin sekä 

KOSKI-tietovarantoon sen suorittaneille osallistujille (vuoden 2022 
aikana koulutusmallit muutetaan KOSKI-kelpoisiksi)

Kriteerit:

✓ osa järjestön säännöllistä koulutusta

✓ koulutus liittyy järjestön perustehtävään tai perustellusti johonkin painopisteeseen perustehtävän 
ulkopuolella

✓ laajuus vähintään yksi opintopiste

✓ koulutusmalli suunnitellaan osaamislähtöisesti Siviksen tuella

Keskusjärjestön pääkäyttäjä tekee koulutusmallin Sivisverkkoon



MIKSI koulutusmalli?

• 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!



Koulutusmallin edut opiskelijalle

• 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
• Suoritusmerkintä valtakunnalliseen KOSKI-palveluun, jolloin 

suoritus näkyy Omassa Opintopolussa 
tutkintotavoitteisten opintosuoritusten rinnalla

Mikä on EQF? 
European 

Qualifications 
Framework for Lifelong 

Learning



Koulutusmallin edut kouluttajalle

• 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”



Koulutusmallin edut järjestölle

• 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



.

Sivisverkossa koulutusten järjestäminen ja hallinnointi 
sujuu helposti!

Näin pääset alkuun Tee tunnukset ja tunnistaudu 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi
Hae oman piirin / osaston käyttäjäoikeutta ja perustason tunnukset: 
koulutuksen vastuuhenkilö
Ennen koulutusta Tee suunnitelma Sivisverkkoon. Mikäli 
ilmoittautumisia ei kerätä Sivisverkkoon, vie koulutukseen 
osallistujien tiedot Sivisverkkoon ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen alkaessa Kerro opiskelijoille mahdollisuudesta antaa 
suostumus suoritustietojen viemiseksi KOSKI-rekisteriin
Koulutuksen jälkeen Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut
Ilmoittautuminen ja palautekysely onnistuu Sivisverkon työkaluilla
Osoite sivisverkko.ok-sivis.fi

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


Kun toteutat koulutuksen koulutusmallista 
Sivisverkossa



Valitse seuraavaksi koulutusmalli, jonka haluat toteuttaa



Koulutuksen jälkeen: 
Muista antaa suoritusmerkintä



Koulutuksen todistus ja opintorekisteri

• Opiskelija saa sähköpostin Sivisverkosta: Olet saanut suoritusmerkinnän kurssista
• Suoritukset viedään KOSKI-rekisteriin ainoastaan, mikäli opiskelija on antanut 

siihen suostumuksen vahvasti tunnistautuneena. Muussa tapauksessa suoritusmerkintä 
näkyy ainoastaan Sivisverkossa

• Kirjautumalla Sivisverkkoon tai Omaan Opintopolkuun (KOSKI) pääsee 
katsomaan suoritusmerkintää

Oman järjestön logo



Sivisverkon Tilastoista voit tarkastella järjestösi tai 
yhdistyksesi koulutusmallien käyttö- ja suoritustietoja



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


Kiitos!

Nimi ja oma kuva →


