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OK-opintokeskuksen hallituksen asettamassa visiossa 
on määritelty, että OK-opintokeskus on järjestöllisen 

koulutuksen edelläkävijä ja kansalaistoiminnan edistäjä, 
joka tukee jäsenjärjestöjensä kehitystä ja muutosta kump-
panuuksien avulla. OK-opintokeskuksen tehtävänä on roh-
kaista aktiivikansalaisuutta, lisätä ihmisten hyvinvointia, 
elämänlaatua ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteistyössä jä-
senjärjestöjensä kanssa erityisesti aikuiskasvatuksen ja kult-
tuuritoiminnan kautta. 

Toimintavuoden aikana on kuljettu kohti näitä tavoit-
teita edelleen määrätietoisesti. Keskeistä oli vuoden 2014 
lopulla aloitettu uuden koulutuksen ohjausjärjestelmän ra-
kentaminen ja testaus. Projektiryhmän lisäksi myös koko 
henkilökunta on osallistunut jollakin tavoin tähän työhön, 
joka jatkuu vielä kevään 2016. Myös jäsenjärjestöistä saatiin 
järjestelmän eri osa-alueiden testaajia. Henkilömuutokset 
johtoryhmässä tuottivat lisävaateita järjestelmätyössä ja 
muussa toiminnassa. Tähän nähden voidaan olla tyytyväisiä 
siitä, että sekä järjestelmän kehittäminen että vakiintunut 
toiminta ovat sujuneet järjestöjen suuntaan ilman suuria 
ongelmia.

Valtion taloustilanteesta johtuvat vapaaseen sivistystyö-
hön, kuten muuhunkin koulutukseen kohdistuvat leikka-
ukset, aiheuttivat myös OK-opintokeskuksen toiminnassa 
volyymin vähenemistä. Rahoitusvajausta voitiin osittain 
korvata ulkopuolisella hankerahoituksella. 

OK-opintokeskuksen toteuttamien koulutusten sisältöjä 
ja toteutusta kehitettiin opintokeskuksen strategian linja-
usten mukaisesti. Järjestöjen OK-yhteistyönä toteuttamia 
opetustunteja toteutui vähän yli toimintasuunnitelmassa 
asetetun tavoitteen. Opetustunteja toteutui 84 400 (tavoi-
te 81 000), vertaisopintoryhmissä opiskeltiin 45 300 tuntia 
(tavoite 40  000). Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija-
tuntimäärä oli 33 400 eli se jäi vähän alle toimintasuunni-
telmassa tavoitellun määrän (35  000 opiskelijatyötuntia). 
Ammatillinen lisäkoulutus loppuu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön päätöksellä vuonna 2017. 

Vapaansivistystyön alueelliset oppilaitosverkostot ovat 
kehittyneet edelleen. Seinäjoen aluetoimisto lakkautettiin 
syksyllä ja Tampereen aluetoimistoa vahvistettiin ja sen toi-
minta-aluetta laajennettiin.

Toimintavuoden aikana järjestöjen toimintaa ja järjestöl-
listä koulutusta kehitettiin Opetushallituksen erillisavus-
tuksella, Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-ra-
hoituksella, Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä ESR-ra-
hoituksella, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntä-
mällä ESR-rahoituksella sekä EU:n elinikäisen oppimisen 
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ohjelman hankerahoituksella, Erasmus+ -rahoituksella ja 
Pohjoismaisen ministeriöneuvoston rahoituksella. Muulla 
hankerahoituksella voitiin korvata aikaisemmin Opetushal-
lituksen laatu- ja kehittämisrahoituksen vähenemistä.

Vuoden 2015 tuOKio-klubi -kiertue toteutettiin Savoy 
-teatterissa Helsingissä, Hällä-näyttämöllä Tampereella, 
Manilla-teatterissa Turussa, Sotkulla Kuopiossa, Vaasan 
kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä Vaasassa ja Valve-sa-
lissa Oulussa. Uuden musiikin kiertuetta varten sävelsi 
Timo Lassy omalle yhtyeelleen Timo Lassy Bandille. Esi-
tettävät tekstit pyydettiin OK-opintokeskuksen jäsenjärjes-
töiltä sekä kaikilta eduskuntapuolueilta. Jäsenjärjestöistä 
mukaan lähtivät Meän talo, Oulun Seudun Astma- ja Al-
lergiayhdistys sekä Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton 
yhteinen Yksi elämä -hanke. Esityksen teemana oli elämän 
laatu. Näitä tekstejä tulkitsi lavalla yhtyeen puhesolistina 
Minttu Mustakallio, minkä lisäksi tekstit olivat nähtävillä 
myös esitysten käsiohjelmissa ja nettisivuilla. 

Toimitilaratkaisut Hakaniemen toimitilojen osalta ovat 
edenneet siten, että Kiinteistö oy Siltasaarenkatu 8–10 
osakkeista noin 73 % on myyty joulukuussa 2015. Koska 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry jättäytyi yhteismyynnin 
ulkopuolelle kahden muun osakkeenomistajan kanssa, ovat 
osakkeet edelleen Liiton omistuksessa. Myyntineuvottelut 
enemmistöomistajan kanssa on aloitettu.

Uusi ohjausjärjestelmä on nimeltään Sivisverkko ja 
OK-opintokeskuksen nimi vaihtuu 1.4.2016 Opintokeskus 
Sivikseksi.
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 OK-opintokeskuksen 
tehtävänä on rohkaista 
aktiivikansalaisuutta, lisätä 
ihmisten hyvinvointia, 
elämänlaatua ja vahvistaa 
yhteisöllisyyttä yhteistyössä 
jäsenjärjestöjensä kanssa 
erityisesti aikuiskasvatuksen 
ja kulttuuritoiminnan 
kautta. 
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Koulutusten sisältöjä ja 
toteutusta kehitettiin 
opintokeskuksen strategian ja 
viestintästrategian linjausten 
mukaisesti. OK-opintokeskuksen 
sisäinen kehittämisryhmä 
selvitti järjestökoulutuksen 
tarjontaa Suomessa ja 
arvioi OK-opintokeskuksen 
järjestökoulutusten vahvuuksia 
ja haasteita. 

OK-opintokeskuksen järjestämä koulutustoiminta sai 
rahoitusta valtionosuuksina ja valtionavustuksina. 

Koulutuksen laatua varmistettiin monipuolisella ohjauksella 
ja arvioinnilla. Uutta koulutuksen ohjausjärjestelmää, Sivis-
verkkoa, työstettiin aktiivisesti. Se otetaan käyttöön vuoden 
2016 syksyllä asteittain, jolloin se korvaa Okryverkon. Uusi 
ohjausjärjestelmä tarjoaa välineitä opintokeskuksen ja sen 
jäsenjärjestöjen toteuttaman koulutuksen kokonaisvaltai-
seen suunnitteluun, joustavaan koulutusten hallinnointiin 
sekä laajaan ja systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. 

Koulutuksen laatujärjestelmän ja laadunhallintaprosessin 
kehittäminen sidottiin osaksi koulutuksen ohjausjärjestel-
män kehittämistä. Syksyllä 2015 julkaistussa Koulutus jär-
jestön strategisena voimavarana -raportissa sisälsi artikkelin 
koulutuksen laadun kehittämisestä järjestökentällä. Koulu-
tuksen laatusivuston valmistuminen sovitettiin Opintokes-
kus Siviksen www-sivujen uudistamisaikatauluun. 

Koulutusten sisältöjä ja toteutusta kehitettiin opintokes-
kuksen strategian ja viestintästrategian linjausten mukaises-
ti. OK-opintokeskuksen sisäinen kehittämisryhmä selvitti 
järjestökoulutuksen tarjontaa Suomessa ja arvioi OK-opin-
tokeskuksen järjestökoulutusten vahvuuksia ja haasteita. 
Ryhmän tavoitteena oli selvittää, millaista järjestökoulu-
tusta lähivuosina tarvitaan. Selvitystyössä hyödynnettiin 
OK-opintokeskuksen tekemän koulutustarvekyselyn tulok-
set, järjestökoulutukseen liittyvät odotukset sekä järjestöjen 
toimintaympäristön muutokset.

OK-opintokeskuksen aluetoimistojen koulutussuunnit-
telijat olivat aktiivisesti mukana oppilaitosten yhteistyöryh-
missä ja vapaan sivistystyön koulutustarjontaa koordinoi-
vissa alueverkostoissa. Seinäjoen aluetoimisto oli mukana 
SOSTEn koordinoimassa Etelä-Pohjanmaan järjestöjen 
alueverkostossa. OK-opintokeskus hyväksyttiin keväällä jä-
seneksi eteläpohjalaiseen vapaan sivistystyön konsortioon, 
joka toteutti marraskuussa Tuurin kauppakeskuksessa Si-
vistysfoorumin teemana pakolaisten vastaanottaminen ja 
vapaan sivistystyön rooli kotouttamisprosessissa. OK-opin-
tokeskuksen Turun aluetoimisto oli mukana alueen vapaan 
sivistystyön oppilaitosten verkostossa, joka kokoontui tasai-
sin väliajoin keskustelemaan ajankohtaisista vapaan sivis-
tystyön koulutusasioista. Yhteistyön ja tapahtumien kautta 

verkosto on nostanut esille oppilaitosten laajaa koulutustar-
jontaa, edistänyt oppilaitosten näkyvyyttä ja tunnettavuut-
ta sekä luonut suurellekin yleisölle mahdollisuuksia nähdä 
oppilaitoksia toisiaan täydentävinä pedagogisina yksikköi-
nä. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen jatkuu vuonna 2016 
ja suunnitelmissa on mm. yhteistyön aloittaminen Varsi-
nais-Suomen opinto-ohjaajien kanssa ja kahden päivän Pop 
up -opiston järjestäminen.  OK-opintokeskuksen Joensuun 
aluetoimisto osallistui valtakunnallisten vapaan sivistystyön 
päivien järjestelyihin ja toteuttamiseen elokuussa.  Eri puo-
lilta Suomea kokoontuneet kansalaisopistojen, kansanopis-
tojen, kesäyliopistojen ja sivistysjärjestöjen edustajat saivat 
seminaariohjelman ohella tutustua pohjoiskarjalaiseen kult-
tuuriin muun muassa OK-opintokeskuksen jäsenyhteisön 
Taito Pohjois-Karjalan Taitokorttelissa. 

Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä OK-opintokeskuksen 
Joensuun aluetoimisto järjesti useita seminaareja ja kulttuu-
ritilaisuuksia. Sibeliuksen syntymäpäivänä 8.12. opintokes-
kus järjesti Taito Pohjois-Karjalan tiloissa iltapäivän musiik-
ki- ja kahvihetken. Taitokorttelin kahvilassa saattoi juhlan 
kunniaksi maistella myös opintokeskuksen aluetoimiston 
aloitteesta kahvilan valmistamaa Sibelius-leivosta. Sibeliuk-
sen suku antoi pohjoiskarjalaisille mielellään luvan juhlistaa 
juhlavuotta omalla leivoksella.

Turun ja Joensuun aluetoimistot osallistuivat syksyllä 
aktiivisesti turvapaikanhakijoiden koulutusta suunnittele-
viin verkostoihin. Verkostojen kautta pyrittiin vaikuttamaan 
yleiseen keskusteluilmapiiriin, kartutettiin OK-opintokes-
kuksen ajankohtaista tietoa maahanmuutosta ja suunnitel-
tiin yhteistyötä yhdistysten, muiden oppilaitosten, ELY-kes-
kuksen ja kaupungin kanssa. Joulukuussa 2015 OK-opin-
tokeskus järjesti Turussa yhdessä Auralan kansalaisopiston 
kanssa ”Turvapaikanhakijan polku yhteiskunnan jäseneksi” 
-keskustelutilaisuuden opistojen, yhdistysten ja järjestöjen 
mahdollisuuksista ottaa turvapaikanhakijoita mukaan toi-
mintaansa.

Opintokeskuksen hallinnoimia oppimisalustoja Moodlea 
ja Optimaa käytettiin opintokeskuksen omissa ja jäsenjärjes-
töjen koulutuksissa ja hankkeissa. Oppimisalustojen käyttä-
jämäärä oli vajaa 500 henkilöä ja koulutuksia niissä järjestet-
tiin 20. 
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2.1. OK-opintokeskuksen toteuttamat opintojaksot 
OK-opintokeskus toteutti itse sellaisia koulutuksia, jotka 
tukivat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan kehittymistä. 
Osallistujat saivat välineitä järjestötoiminnan osaamisen 
parantamiseen, verkostoitumiseen, kouluttamiseen ja ver-
taisoppimiseen. Vuonna 2015 OK-opintokeskuksen itse 
toteuttamaa koulutusta toteutettiin kolmena osaamispol-
kuna: koulutus-, järjestö- ja sosiaalisen median -osaaminen. 
OK-opintokeskus asetti omille koulutuksilleen korkeat laa-
tukriteerit. Koulutukset perustuivat asiakkaiden tarpeisiin, 
olivat sisällöiltään ja toteutukseltaan ajanmukaisia ja muo-
dostivat selkeitä palveluprosesseiltaan läpinäkyviä koko-
naisuuksia. Koulutuksissa hyödynnettiin uusia teknologian 
välineitä ottaen huomioon saavutettavuus ja esteettömyys. 
Koulutukset olivat jatkuvan laadun tarkkailun kohteena ja 
niitä kehitettiin saadun palautteen perusteella.

OK-opintokeskus toteutti itse 41 koulutustilaisuutta ja 
kaikista kerättiin osallistujapalautteet. Keskimääräinen vas-
tausprosentti oli 67 (69 % vuonna 2014).  Pääsääntöisesti 
osallistujat arvioivat koulutukset hyviksi tai erittäin hyviksi. 
Noin 95 % vastaajista suositteli koulutusta muille.

Koulutustoiminta
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Opintojaksot järjestöittäin 2015

Järjestö lkm Miehiä  Naisia  Osallist. Tunteja
Aivoliitto 31 159 358 517 867
Allergia- ja Astmaliitto 51 133 826 959 424
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 22 2 445 1 211 3 656 182
Epilepsialiitto 13 90 215 305 134
Erilaisten oppijoiden liitto 54 130 659 789 791
Hengitysliitto 22 80 312 392 579
Ihmissuhdetyö ry 13 14 92 106 332
Iholiitto 19 71 169 240 534
Kalevalaisten Naisten Liitto 10 162 469 631 98
Karjalainen Nuorisoliitto 44 396 908 1 304 425
Karjalan Liitto 109 1 709 2 269 3 978 735
Kehitysvammaisten Tukiliitto 23 156 275 431 350
Keliakialiitto 24 62 318 380 238
Kriittinen korkeakoulu 19 330 434 764 1572
Kuuloliitto 27 292 471 763 244
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 798 322 9 812 10 134 13 741
Lihastautiliitto 26 136 433 569 314
Luonto-Liitto 28 93 304 397 315
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 743 2 936 11 981 14 917 6 385
Marttaliitto 204 201 4 173 4 374 1 156
Mielenterveyden keskusliitto 21 116 203 319 288
Munuais- ja maksaliitto 5 42 70 112 41
Neuroliitto 52 212 543 755 500
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 21 60 164 224 516
Näkövammaisten liitto ry 56 204 418 622 685
OK-opintokeskus 41 83 528 611 458
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry 35 102 833 935 263
Ortodoksisten Nuorten Liitto 9 109 144 253 575
Perhehoitoliitto 30 135 531 666 358
ProAgria Keskusten Liitto 145 480 2 474 2 954 801
Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet 25 191 294 485 764
Raittiuden Ystävät 5 33 106 139 24
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto 3 34 9 43 18
Selkäliitto 13 119 396 515 109
Sotilaskotiliitto 6 0 144 144 28
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 4 57 103 160 71
Suomen 4H-Liitto 423 1 134 4 670 5 804 4 124
Suomen CP-Liitto 8 115 193 308 83
Suomen Diabetesliitto 12 128 146 274 163
Suomen Filatelistiliitto 15 647 110 757 97
Suomen Kiinteistöliitto 45 1 638 1 232 2 870 141
Suomen Latu 25 107 328 435 463
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto 357 3 655 7 142 10 797 5 265
Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry 3 160 47 207 57
Suomen Meripelastusseura 18 160 52 212 700
Suomen Mielenterveysseura 7 27 124 151 67
Suomen NMKY:n Liitto  3 21 28 49 392
Suomen Nuorkauppakamarit 38 514 911 1 425 481
Suomen Omakotiliitto 6 150 65 215 38
Suomen Parkinson-liitto ry 80 922 1 123 2 045 1 259
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 156 1 093 2 402 3 495 2 939
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 336 4 887 1 147 6 034 12 867
Suomen Punainen Risti  1 275 7 101 11 194 18 295 16 843
Suomen Reumaliitto 60 350 1 919 2 269 701
Suomen Sydänliitto 88 1 493 3 021 4 514 362
Suomen Syöpäyhdistys 19 37 216 253 148
Suomen Uusperheiden Liitto 27 154 207 361 443
Suomen Vanhempainliitto 3 12 81 93 62
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry 29 38 256 294 496
Suomen YK-liitto 8 67 229 296 94
Suomen luonnonsuojeluliitto 14 244 299 543 168
Syömishäiriöliitto-SYLI 12 38 463 501 89
Työkyvyttömyys- ja varhaisel. liitto TYVEL 10 28 126 154 237
Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa 18 371 229 600 92
Vanhustyön keskusliitto 24 104 638 742 201
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 86 71 681 752 457
Yhteensä 5 956 37 360 81 928 119 288 84 444
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Vertaisopintoryhmät järjestöittäin 2015       
       
Järjestö lkm Miehiä Naisia Osallist. Tunteja  
Aivoliitto 14 89 132 221 273  
Allergia- ja Astmaliitto 3 6 25 31 36  
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 1 7 6 13 40  
Epilepsialiitto 5 15 44 59 156  
Erilaisten oppijoiden liitto 8 49 71 120 275  
Hengitysliitto 61 245 793 1 038 1 755  
Kalevalaisten Naisten Liitto 2 0 16 16 68  
Karjalainen Nuorisoliitto 2 17 22 39 52  
Karjalan Liitto 49 179 627 806 1 654  
Kehitysvammaisten Tukiliitto 15 154 166 320 863  
Kuuloliitto 6 29 47 76 109  
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 1 0 22 22 54  
Lihastautiliitto 3 21 59 80 79  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 75 94 983 1 077 2 940  
Marttaliitto 115 39 1 753 1 792 3 749  
Mielenterveyden keskusliitto 12 42 128 170 272  
Neuroliitto 22 77 216 293 690  
Näkövammaisten liitto ry 5 7 30 37 202  
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry 6 43 23 66 98  
ProAgria Keskusten Liitto 3 11 53 64 139  
Raittiuden Ystävät 1 0 6 6 18  
Selkäliitto 76 265 1 182 1 447 1 390  
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 27 165 315 480 950  
Suomen 4H-Liitto 1 0 5 5 90  
Suomen CP-Liitto 5 13 23 36 172  
Suomen Diabetesliitto 5 52 83 135 192  
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto 303 2 892 3 281 6 173 13 063  
Suomen Parkinson-liitto ry 9 61 99 160 269  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 11 93 104 197 1 369  
Suomen Punainen Risti 40 192 597 789 1 515  
Suomen Reumaliitto 360 546 4 749 5 295 8 033  
Suomen Sydänliitto 35 232 754 986 764  
Suomen Syöpäyhdistys 31 113 578 691 781  
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry 3 0 18 18 218  
Suomen luonnonsuojeluliitto 1 8 10 18 84  
Työkyvyttömyys- ja varhaisel. liitto TYVEL 31 217 617 834 1 126  
Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa 4 32 0 32 106  
Vanhustyön keskusliitto 43 144 597 741 1 511  
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 11 15 83 98 161  
Yhteensä 1 405 6 164 18 317 24 481 45 316  

Vuonna 2015 toteutettiin ensimmäistä kertaa Arvoa 
arvioinnista -koulutus osana kouluttajan osaamispolkua. 
Koulutusosaamispolun ydinopintojaksoista toteutettiin 
lisäksi Potkua koulutussuunnitteluun. Kaikki koulutukset 
lisäsivät osallistujien valmiuksia toimia kouluttajina järjes-
tötyössä. Kouluttajana verkossa -koulutuksessa (3 op) kehi-
tettiin osallistujien valmiuksia oman verkkokurssin toteut-
tamiseen oppimisalustaa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

Järjestöosaamisen polkuun pilotoitiin täydentävä 
opintojakso Kehittyvä yhdistys. Koulutuksella vastattiin 
Keski-Pohjanmaalla yhdistystoimijoilta nousseeseen tar-
peeseen saada koulutusta yhdistyksen työnantajarooliin 
liittyvistä asioista. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä Suomen 4H-liiton, SOSTEn ja Yhteisöklubi 
Sillan kanssa Kokkolassa kolmen illan teemakoulutuksena. 
Teemat olivat: toimiva hallinto, yhdistys työnantajana sekä 
taitava johtaminen ja hyvinvoivat työntekijät. Osallistujina 
oli vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja toi-
minnanjohtajia monista erilaisista yhdistyksistä. Keväällä 
2015 toteutettiin Ryhdistä yhdistystä -koulutus ensim-
mäistä kertaa lähikoulutuksena Oulussa. OK-opintokeskus 
ideoi ja koordinoi toteutuksen, jossa Oulun alueen järjes-
töjen työntekijät kouluttivat yhteistyössä yli järjestörajojen 
eri alueen yhdistyksiä. Ryhdistä yhdistystä koulutuksesta 
on myös verkkosovellus, jonka OK-opintokeskus toteuttaa 
vuosittain. Jäsenjärjestöillä on myös mahdollisuus käyttää 
valmista verkkokoulutusta itsenäisesti, vuonna 2015 niitä 
toteutettiin yhteensä 7.
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OK-opintokeskuksessa erikoissairaanhoidon vapaaehtois-
toimintaan liittyvän koulutusohjelman kehittäminen jatkui 
vuonna 2015 kouluttajakoulutuskokeiluna valtakunnalli-
sessa seminaarissa. OK-opintokeskus jatkoi sairaalavapaa-
ehtoistoimintaan tarkoitetun koulutusmallin työstämistä 
yhdessä Espoon Järjestöjen Yhteisön kanssa. Helsingissä 
järjestettiin marraskuussa koulutus, jossa keskityttiin erityi-
sesti vapaaehtoisten kouluttamisessa huomioon otettaviin 
asioihin. Koulutukseen osallistui 31 henkilöä opintokeskuk-
sen jäsenjärjestöistä, vapaaehtoistoiminnan verkostoista ja 
erikoissairaanhoidon ammattilaisia. Koulutuksessa esiteltiin 
toimintaa ja sen organisointia ja keskusteltiin toiminnan 
kehittämisestä valtakunnallisesti. Koulutuksessa esitetty 
sairaalavapaaehtoismalli on nyt leviämässä muihin Suomen 
sairaaloihin. Koulutusohjelman työstäminen ja kehittämi-
nen jatkuu OK-opintokeskuksessa asiasta kiinnostuneiden 
kanssa muodostetussa työryhmässä.

OK-opintokeskus oli syksyllä mukana toteuttamassa yh-
teistyössä SOSTEn kanssa valtakunnallista koulutuskier-
tuetta Valmentaudu muutokseen Oulussa, Kuopiossa ja 
Tampereella. Yhteistyö oli hedelmällistä ja toi synergiaetuja 
tarjoamalla ajankohtaista koulutusta molempien järjestöjen 
kohderyhmille.

Avoimien kalenterikoulutusten lisäksi OK-opintokes-
kuksen asiantuntijakouluttajat toteuttivat jäsenjärjestöissä 
yhteensä 12 tilauskoulutusta. Koulutusten sisällöt käsitte-
livät yhdistystoiminnan kehittämistä, yhdistysjohtamista 
ja hallitustyöskentelyä, vaikuttamista, vapaaehtoistyötä ja 
vertaisoppimista. Lisäksi jäsenjärjestöt tilasivat OK-opin-
tokeskuksen asiantuntijoilta järjestökohtaisia koulutuksen 
suunnittelupalveluja ja konsultointeja. Tällaisia tilaisuuksia 
järjestettiin yhteensä 27. Tilauskoulutukset hiukan vähe-
nivät ja mutta suunnittelupalvelut ja konsultoinnit lähes 
kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta. Sosiaalisen median 
tilauskoulutuksia pidettiin vuoden aikana OK-opintokeskuk-
sen jäsenjärjestöille mahdollisuuksien mukaan. 

Tilauskoulutuksia järjestettiin mm. Neuroliitolle, Reser-
viläisliitolle, Erilaisten oppijoiden liitolle, Reumaliitolle, Mu-
nuais- ja maksaliitolle sekä EHYT ry:lle. Suomen Palopäällys-
töliiton tilaus pelitoteutuksesta turvallisuusviestintään liit-
tyvään seminaariinsa oli mielenkiintoinen. Innovatiivinen 
ja ajankohtainen peliteema yhdistettiin varsinaiseen asiaan 
onnistuneesti ja seminaari sai uuden toteutustavan. Lisäksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi Nuorisolain valmistelu-
jen kuulemistilaisuuksien fasilitointipalveluja OK-opintokes-
kuksesta. 

Koulutustoiminta
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 Vertaisopintoryhmien tuntien määrän 
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Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liitty-
vä työ on edelleen jatkunut koulutuksen ja konsultoinnin 
merkeissä. Suomen Partiolaisten kanssa on jatkettu heidän 
koulutustensa validointeja. Validoiduista koulutuksista on 
myönnetty koulutuksiin osallistujille OK-opintokeskuksen 
ja Suomen Partiolaisten yhteistyössä laatima todistus. Tun-
nista ja tunnusta osaaminen -koulutus antoi jäsenjärjestöille 
ajankohtaista tietoa osaamisen validoinnin nykytilasta ja tu-
kea osaamisen tunnustamisen mallien käyttöön ottoon.

OK-opintokeskus kehitti virtuaalisia osaamismerkkejä 
(Open Badge) omista vähintään yhden opintopisteen kou-
lutuksista. Myös järjestöjä tuettiin ja ohjattiin osaamis-
merkkien luomisessa, myöntämisessä ja hallinnoinnissa. 
Osaamispolkujaon mukana sosiaalisen median koulutuksia 
alettiin toteuttaa 1 opintopisteen mittaisina koulutuksina ja 
niistä on mahdollista suorittaa myös someosaajan osaamis-
merkki (4 op), joka koostuu ydin- ja täydentävistä opintojak-
soista. OK-opintokeskuksen sosiaalisen median koulutusten 
toteutuksessa otettiin käyttöön Adobe Connect -verkkoko-
kousjärjestelmä. Tämä mahdollisti koulutuksen valtakunnal-
lisen tarjonnan ja osoittautui hyväksi ratkaisuksi.  Vuonna 
2015 järjestöjä kiinnosti sosiaalisen median koulutuksissa 
edellisten vuosien tapaan erityisesti mobiilioppiminen ja 
mobiili sosiaalisen median käyttö. Myös ns. Hands On -kou-

lutukset eli tietyn yksittäisen sosiaalisen median sovelluksen 
opettelu kunnolla tiettyä käyttötarkoitusta varten kiinnosti-
vat koulutuksiin osallistujia.  

OK-opintokeskus on vuoden 2015 loppuun mennessä 
myöntänyt järjestötoimijoille opintopisteytetyistä koulutuk-
sista ja ajankohtaisista seminaareista yhteensä 24 erilaista 
osaamismerkkiä ja merkin saajia on ollut 318. Osaamis-
merkkityö jatkui aktiivisena yhteistyössä järjestöjen kanssa. 
Vuoden 2015 aikana luotiin yhteistyössä järjestöjen kanssa 
ensimmäinen ns. järjestörajat ylittävä osaamismerkki osaa-
miskuvauksineen. Järjestöt voivat nyt jakaa Yhdistyksen 
puheenjohtaja -osaamismerkkiä omille toimijoille. Toinen 
järjestöjen yhteinen osaamismerkki on tulossa. Osaamis-
merkkityötä järjestöjen kanssa koordinoi OK-opintokeskus. 
Edelleen OK-opintokeskus tuki ja ohjasi järjestöjä osaamis-
merkkien luomisessa, myöntämisessä ja hallinnoinnissa.

OK-opintokeskuksen edustaja on ollut mukana pohjois-
maisessa Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Nor-
dplus yhteistyössä pohtimassa vapaan sivistystyön kentällä 
syntyvää osaamista. Folkbildning och Validering- työryhmän 
raportti Folkbildning, key competences and validation val-
mistui syksyllä ja löytyy osoitteesta http://nvl.org/Content/
Folkbildning-key-competences-and-validation

http://nvl.org/Content/Folkbildning-key-competences-and-validation
http://nvl.org/Content/Folkbildning-key-competences-and-validation
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Keväällä 2015 kolme osaamispolkuryhmää vetäjineen 
suunnitteli ja aikataulutti vuoden 2016 koulutustarjonnan 
ja koulutuskalenteri ilmestyi kesällä. Suunnitelmassa tilaa 
jätettiin myös ajankohtaisille Pop up -koulutuksille ja Sivis-
verko käyttöön ottoon liittyville koulutuksille.

2.2. Jäsenjärjestöjen toteuttamat opintojaksot 
OK-opintokeskus järjesti jäsenjärjestöjen toteuttamia yh-
teistyökoulutuksia, jotka perustuivat jäsenjärjestöjen teke-
miin koulutusehdotuksiin, jotka OK-opintokeskus hyväksyi 
tuettaviin koulutuksiin resurssien rajoissa. Myönnetyissä 
opetustuntirajoissa järjestöjen koulutusvastaavat laativat 
Okryverkkoon opintojaksoista suunnitelmat, jotka OK-opin-
tokeskuksen koulutussuunnittelijat arvioivat ja hyväksyivät. 

OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat ohjasivat 
järjestöjen koulutusvastaavia luomaan laatukriteereitä to-
teuttamiinsa koulutuksiin. Järjestöjä kannustettiin teke-
mään vähintään yhden opintopisteen (27 tuntia/opiskelija) 
laajuisista opinnoista OK-opintokeskuksen kehittämän ku-
vaus- ja mitoitusmallin mukaiset määrittelyt. Tavoitteena on 
opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisäksi järjestö-
jä kannustettiin useamman järjestön yhteisiin koulutuksiin 
tarjoamalla tällaisille koulutuksille korkeampi 26 euron ope-
tustuntituki (perustuki oli 21–24 euroa). 

Yhteistyökoulutuksena toteutettiin yhteensä 5 956 opin-
tojaksoa, joissa oli yhteensä 84 444 opetustuntia (suunnitel-
massa vuositavoite oli 81 000 opetustuntia). Näihin koulu-
tuksiin maksettiin valtionosuustukea yhteensä 1  898  113 
euroa. Useamman järjestön yhteistyössä toteuttamia opin-
tojaksoja pidettiin 11 ja niissä oli 374 opetustuntia ja tuki 
koulutuksiin oli yhteensä 9  467 euroa. Opintosetelikou-

lutustukea myönnettiin 40 opintojaksolle, joissa oli 1  105 
opetustuntia. Opintosetelituke maksettiin 27  938 euroa. 
Setelikoulutukset olivat jonkin verran kasvussa edellisestä 
vuodesta. 

OK-opintokeskus tarjosi järjestöjen koulutustoiminnan 
tueksi koulutusta, työkaluja ja materiaaleja. Koulutusten 
suunnittelua tuki opintojaksojen kuvaus- ja mitoituslo-
makkeet. Opintokeskus on laatinut myös todistusmallin 
opintosuoritusten kirjaamista varten. Opiskeluun tarjottiin 
Optima- ja Moodle- verkko-oppimisympäristöjä. Suomen 
Partion kanssa jatkettiin heidän koulutustensa validointeja. 
Validoiduista koulutuksista on myönnetty koulutuksiin osal-
listujille OK-opintokeskuksen ja Suomen Partion yhteistyös-
sä laatima todistus.

Opintojaksoista pyydettiin osallistujapalautteet otanta-
periaatteella. Otokseen otettiin mukaan noin joka 30. opin-
tojakso kuitenkin niin, että palautekyselyt eivät keskittyneet 
liikaa samoille järjestöille ja että mukaan tuli mahdollisim-
man erityyppisiä ja -mittaisia opintojaksoja. Yksi jäsenjärjes-
tö pyysi OK-opintokeskusta keräämään palautteen kaikista 
sen toteuttamista opintojaksoista. 

Palautekysely tehtiin 238 opintojaksosta (sisältäen myös 
OK-opintokeskuksen itse toteuttamat opintojaksot), mikä 
oli 3,4 prosenttia kaikista hyväksytyistä opintojaksoista. 
Palautekyselyyn valittuihin opintojaksoihin osallistui 4 117 
henkilöä, joista sähköpostiosoitteen ilmoitti 3 782 eli 92 % 
osallistuneista. Vastauksia saatiin 2  121, joten vastauspro-
sentiksi muodostui 57, joka oli 3 prosenttiyksikköä suurem-
pi kuin edellisenä vuonna. 

Palautekyselyn perusteella valtaosa koulutuksiin osallis-
tuneista kuuluu melko tasaisesti ikäryhmiin 30–70 vuotta, 

mikä on odotettua OK-opintokeskuksen aikuisopiskeluluon-
teen perusteella. Kuitenkin vastaajista 50 % oli yli 50-vuoti-
aita tai vanhempia, luku oli noussut edellisestä vuodesta 2 
prosenttiyksikköä eli koulutukseen osallistujien painopiste 
siirtyi hiukan kohti vanhempia ikäluokkia. Palautteiden mu-
kaan merkittävin oppimista edistävä vaikutus oli kouluttaji-
en asiaosaamisella ja innostavuudella. Myös muilla osallistu-
jilla ja koulutuksen ilmapiirillä on suuri oppimista edistävä 
merkitys. Kriittisemmin opiskelijat suhtautuivat opetukses-
sa käytettyihin opetusmenetelmiin, opetusmateriaaliin ja 
koulutustilaan. Palautekyselyyn vastanneista 98 % suositte-
lisi koulutusta muille vastaavassa tehtävässä tai tilanteessa 
oleville. 

2.3. Vertaisopintoryhmät 
Vuonna 2015 vertaisopintoryhmiä toteutettiin OK-opinto-
keskuksen ohjauksella ja tuella yhteensä 1 405 ja niissä oli 
45  316 oppituntia. Edelliseen vuoteen verrattuna opinto-
ryhmien ja tuntien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Talou-
dellista tukea maksettiin vain sellaisille yhdistysten opinto-
ryhmille, joiden kulut oli merkitty yhdistyksen kirjanpitoon. 
Tukea maksettiin opintoryhmille yhteensä 133  865 euroa, 
mikä oli 1 098 euroa edellistä vuotta vähemmän.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten opintoryhmiä on 
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Poh-
jois-Savossa. Järjestöistä eniten opintoryhmiä oli Suomen 
Reumaliitossa (360), seuraavaksi eniten Suomen Laulajain ja 
Soittajain Liitossa (303), Marttaliitossa (115) ja Selkäliitossa 
(76). Selvästi eniten oppitunteja oli kuitenkin Suomen Lau-
lajain ja Soittajain Liiton opintoryhmissä (13 063). Opinto-
ryhmiä toimi kaikkiaan 39 jäsenjärjestössä. 

Vertaisopintoryhmien ohjauksessa hyödynnettiin verk-
kopalveluja. Sähköisesti tukihakemuksen teki 86 % opinto-
ryhmistä. Ne vastuuhenkilöt, jotka saivat OK-opintokeskuk-
sesta lisäohjausta, kokivat Okryverkon käytön vaivattomak-
si. Kuitenkin jonkin verran lähetettiin tukihakemuksen vielä 
paperiversiona. Myös opintoryhmien toteuttajille laadittiin 
Okryverkon opasvideot, joiden tavoitteena on helpottaa 
vertaisopintoryhmien sähköistä asiointia. Videoilla kerro-
taan kunkin lomakkeen tarkoitus ja sen jälkeen opastetaan 
kenttäkohtaisesti sen täyttäminen. Videoihin on lisätty teks-
titykset.

Vertaisopintoryhmien palautteenkeruussa käytettiin kah-
ta tapaa. Jos suurimmalla osalla ryhmän jäseniä oli sähkö-
postiosoite, käytettiin Webropolia. Muussa tapauksessa heil-
le lähetettiin kysely postitse palautuskuorella varustettuna 
ja saadut vastaukset syötettiin Webropoliin.

Vuoden aikana palaute pyydettiin ja saatiin 92 ryhmältä. 
Määrä on 7 prosenttia vuonna 2015 hyväksyttyjen opinto-
ryhmien määrästä (1 390).  62 ryhmälle kysely tehtiin Web-
ropolilla ja 30 ryhmälle postitse. Osallistujia näissä ryhmissä 
oli 1 627 henkeä. Vastauspyyntöjä lähetettiin 1 397 ja vas-
tauksia saatiin 731, joten vastausprosentti oli 52 (edellisenä 
vuonna 46).  Vastaajien määrä kyselyyn valittujen opinto-
ryhmien kaikista osallistujista oli 45  %. Lähes 100  % ryh-
mien vastaajista suositteli vertaisopintoryhmää muille.

Kysely lähetettiin opintoryhmille viimeistään kaksi viik-
koa ennen ryhmän suunnitelmassaan ilmoittamaa viimeis-
tä kokoontumispäivää. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa 
kyselypyynnön lähettämispäivästä. Viikko Webropol-kyse-
lyn käynnistämisestä lähetettiin muistutusviesti niille, jotka 
eivät olleet vastanneet. Postitse lähetettyjen kyselyjen koh-
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Ammatillinen lisäkoulutus järjestöittäin 2015

Järjestö lkm Miehiä Naisia  Osallist.  Opiskelija-
     työtunteja 
Aivoliitto 1 1 19 20 1 500 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 1 5 7 12 84 
Erilaisten oppijoiden liitto 5 18 103 121 847
Kehitysvammaisten Tukiliitto 2 13 53 66 498 
Kuuloliitto 1 1 7 8 64 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2 5 21 26 520 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 18 13 255 268 9 084 
Marttaliitto 2 0 50 50 670 
Näkövammaisten liitto ry 4 19 46 65 822 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 8 197 46 243 2 641 
Suomen Punainen Risti 14 94 222 316 8 400 
Suomen Uusperheiden Liitto 12 22 246 268 8 497 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 1 0 18 18 126 
Yhteensä 71 388 1093 1481 33753 



1514 Vuosikertomus  2015 Vuosikertomus  2015

dalla otettiin yhteyttä ohjaajaan ja muistutettiin vastaami-
sesta. Keskimääräinen viive kyselyn aloittamisesta yhteen-
vetoraportin lähettämiseen ohjaajalle oli 31 päivää. Viive 
opintoryhmän päättymispäivästä siihen, kun ohjaajalle lähe-
tettiin yhteenveto, oli 19 päivää. 

2.4. Järjestöllinen ammatillinen lisäkoulutus
Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa peruskoulu-
tuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka tavoit-
teena on kohentaa ammatillista osaamista. OK-opintokes-
kus toteutti ammatillista lisäkoulutusta itse ja yhteistyössä 
jäsenjärjestöjen kanssa. Koulutus toteutettiin omaehtoise-
na, jolloin opiskelija itse päätti osallistumisesta ja josta hän 
maksoi osallistumismaksun, tai henkilöstökoulutuksena, jol-
loin työnantaja vastasi kustannuksista ja järjestelyistä. 

Ammatillisia lisäkoulutuksia OK-opintokeskus järjesti 
yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa 71 opintojaksoa. Osal-
listujia oli yhteensä 1  481, joista miehiä 388.  Opiskelija-
työtunteja toteutettiin 33  753, tavoite oli 35  000 opiskeli-
jatyötuntia. Omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta oli 47 
(66 %) opintojaksoa, henkilöstökoulutusta 24 opintojaksoa; 
suhde oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Opintojakso-

jen menot olivat yhteensä 270 488 euroa, josta OK-opinto-
keskuksen maksama taloudellinen tuki oli yhteensä 101 896 
euroa. Jäsenjärjestöistä eniten ammatillista lisäkoulutusta 
toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Uus-
perheiden Liitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestö ja Aivoliitto.  Eniten ammatillista lisä-
koulutusta toteutettiin Uudellamaalla, muuten koulutukset 
jakaantuivat tasaisesti eri maakuntiin.

Tavoitteena oli kerätä kaikista vuonna 2015 toteutetuis-
ta ammatillisista lisäkoulutuksista opiskelijapalautteet noin 
kuukauden viiveellä opintojakson päättymisestä. Tarkoitus 
oli kartoittaa koulutusjärjestelyjen onnistumisen lisäksi 
myös koulutuksen vaikuttavuutta, kun osallistujat olivat 
jonkin aikaa voineet soveltaa opittua omaan työhönsä.

Palaute kerättiin 63 tilaisuudesta, joissa oli 1 311 osallis-
tujaa. Opintojaksoja oli puolet vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, koska myönnettävä valtionosuustuki jouduttiin 
rajoittamaan puoleen edellisestä vuodesta.  Sähköpostiosoit-
teensa ilmoitti 1 285 henkilöä (98 % osallistujamäärästä).
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Uusimaa 
29 936 / 22 170
5 404 / 10 458

Pohjois-Pohjanmaa 
10 114 / 7 919
1 224 / 3 033

Kainuu 
1 670 / 1 572
691 / 963

Keski-Pohjanmaa 
1 819 / 2 065
317 / 653

Pohjanmaa 
992 / 1 535
172 / 329

Etelä-Pohjanmaa 
5 300 / 3 585
326 / 680

Pohjois-Savo 
4 156 / 3 591
2 003 / 3 372

Etelä-Savo 
2 875 / 2 034
827 / 1 531

Pohjois-Karjala 
4 555 / 3 728
916 / 1 110

Etelä-Karjala 
2 784 / 1 761
459 / 1 352

Keski-Suomi 
8 020 / 5 425
1 429 / 1 760

Pirkanmaa 
10 348 / 5 884
2 122 / 3 103

Lappi 
4 847 / 3 353
664 / 1 354

Satakunta 
6 878 / 4 771
721 / 1 051

Kymenlaakso
5 130 / 1 596
426 / 1 319

Päijät-Häme 
2 842 / 1 861
759 / 1 211Kanta-Häme 

2 797 / 1 828
1 466 / 2 441Varsinais-Suomi 

13 679 / 9 483
4 555 / 9 596

Opintojaksot ja -ryhmät maakunnittain 2015

Osallistujien lkm yhteensä 119 288 
Tunteja yht. 84 444

 
Opintojaksot
Vertaisopintoryhmät
tunteja / osallistujia

Ahvenanmaa 
67 / 29
0 / 0
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Muu 
479 / 254
0 / 0
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Toimintavuoden aikana järjestöjen toimintaa ja järjes-
töllistä koulutusta kehitettiin Opetushallituksen eril-

lisavustuksella, Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä 
ESR-rahoituksella, Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä 
ESR-rahoituksella, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
myöntämällä ESR-rahoituksella sekä EU:n elinikäisen oppi-
misen ohjelman hankerahoituksella, Erasmus+ -rahoituksel-
la ja Pohjoismaisen ministeriöneuvoston rahoituksella.

Opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahoituksella ke-
hitettiin OK-opintokeskuksen koulutuksen ohjausjärjestel-
mää sekä toteutettiin yhteistyöhankkeita jäsenjärjestöjen 
kanssa. Vuoden aikana saatiin Hämeen ELY-keskuksen uusi 
rahoitus Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hank-
keelle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus TAIKO-
JA-hankkeelle sekä Erasmus + -rahoitus Future Skills for the 
Third Sector -hankkeelle. OK-opintokeskuksen hanketoimin-
taa kehitti ja koordinoi INTO-työryhmä.

Tekesin rahoittaman Open badges -hankkeen (2013–
2014) jälkeen osaamismerkkien kehittäminen ja käyttöön-
otto ovat jatkuneet ja kiinnostus opintokeskuksen tekemää 
virtuaalisten osaamismerkkien kehittämistyötä kohtaan on 
lisääntynyt. Jäsenjärjestöjä on ohjattu merkkien suunnit-
telussa ja käyttöönotossa mm. webinaarien avulla. Vuonna 
2015 kehiteltiin myös tekemällä oppimisesta myönnettäviä 
järjestörajat ylittäviä osaamismerkkejä. Ensimmäinen jär-
jestöjen yhteinen merkki, puheenjohtajan merkki, otettiin 
käyttöön ja muutama jäsenjärjestö on alkanut myöntää sitä 
toimijoille.

3.1. Laatu- ja kehittämishankkeet 
OK-opintokeskuksen vuoden 2014 laatu- ja kehittämishank-
keen (OPH) tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden lisää-
minen kehittämällä opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen 
henkilöstön ja vapaaehtoisten kouluttajien pedagogisia tai-
toja, varmistamalla järjestöllisen koulutuksen laatua sekä 
edistämällä järjestöllisen koulutuksen tunnistamista ja tun-
nustamista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Näitä tavoitteita OK-opintokeskus edisti valmistelemalla 
koulutuksen ohjausjärjestelmää. Koulutuksen ohjausjärjes-
telmän tavoitteena on opintokeskuksen ja jäsenjärjestöjen 
toteuttaman koulutuksenhallinnointi, koulutusprosessien 
ohjaaminen ja kehittäminen sekä järjestöissä tapahtuvan 
koulutuksen esilletuominen.

OK-opintokeskuksen uuden koulutuksen ohjausjärjes-
telmän suunnittelun yhteydessä nousi esiin tarve edistää 
pitkäkestoista strategista koulutussuunnittelua järjestöissä. 
Vuonna 2015 valmistui vuonna 2014 alkanut projekti, jonka 
tarkoituksena oli selvittää koulutuksen strategisen koulu-
tussuunnittelun tilaa OK-opintokeskuksen jäsenyhteisöissä 
sekä tarjota siihen työkaluja. Selvitystä varten toteutettiin 
kysely sekä strategia-analyyseja. Työkaluja kokeiltiin yh-
teistyössä Kehitysvammaisten tukiliiton Aika haastaa -kou-
lutushankkeen kanssa. Tuloksena julkistettiin 49-sivuinen 
Koulutus järjestön voimavarana -raportti sekä järjestettiin 
samanniminen seminaari, jossa osallistujia oli paikan päällä 
32 ja verkossa yli 50 henkilöä.

3  |  Kehittämishankkeet
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Hankkeen nimi ja järjestö Kpl Opetustunteja Miehiä Naisia Osallistujia
Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 18 63 133 224 357
Jäsenseuran tukipaketti, Karjalainen nuorisoliitto 15 56 13 63 76
Aika haastaa, Kehitysvammaisten Tukiliitto 10 26 24 83 107
Lisää virtaa luottamushenkilökoulutuksiin, Suomen 4H-liitto 16 34 5 56 61
Suomen Ladun koulutusjärjestelmän uudistus, Suomen Latu 7 23 10 72 82
Valikko - Suplin vertaisryhmäkoulutuksen ja materiaalin kehittämishanke 
sekä Järjestön oman toiminnan arvioinnin kehittäminen, Suomen Uusperheiden liitto 

3 19 20 20 40

Yhteensä 69 221 205 518 723
 

     

Jäsenjärjestöjen toteuttamat Lake-koulutukset 2015

Opetushallituksen laatu- ja 
kehittämisrahoituksella kehitettiin 
OK-opintokeskuksen koulutuksen 
ohjausjärjestelmää sekä toteutettiin 
yhteistyöhankkeita jäsenjärjestöjen 
kanssa. 
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Elokuussa julkaistiin opintokeskuksen jäsenjärjestöjen ja 
niiden piirien ja maakunnallisten yhdistysten koulutus- ja 
osaamistarpeita seuraavan kolmen vuoden aikana koskevan 
kyselyn tulokset. Sama kysely oli toteutettu aiemmin vuon-
na 2012. Kyselyn tuloksista on julkaistu artikkeli opintokes-
kuksen verkkosivulla, ja niitä on hyödynnetty opintokeskuk-
sen kehittämistyössä.

3.2. Järjestötyöyhteisöjen kehittämishankkeet
OK-opintokeskus saattoi päätökseen vuonna 2015 aloitetun, 
ESR-rahoituksella tuotetun selvityksen, joka kohdistui jär-
jestöissä työskentelevien henkilöiden osaamiseen, työnhal-
lintaan sekä näkemyksiin tulevaisuuden vaatimuksista. Sel-
vitykseen kerättiin vastauksia yhteensä noin 844 eri alojen 
järjestöjen henkilöiltä. Raportti julkaistiin hankkeen loppu-
seminaarissa helmikuussa 2015 ja sitä on jaettu sekä painet-
tuna että pdf-tiedostona. Selvityksen vastausten perusteella 
näyttää siltä, että järjestöissä tehtävä työ tulee ammatti-
maistumaan, vaatimukset kasvavat ja työkenttä laajenee. 
Samalla työn arvellaan muuttuvan kilpailukeskeisemmäksi. 

ESR-rahoitteinen Osaaminen ja työhyvinvointi järjestö-
työssä -hanke toukokuussa 2015 käynnisti OK-opintokes-
kuksessa uudenlaisen kehittämis- ja koulutustoiminnan, 
jossa kohteena ovat järjestöjen työhyvinvointi ja järjestötyö-
yhteisöjen kehittäminen. Hankkeen toiminta aloitettiin etsi-
mällä työyhteisöjen kehittämisen työkaluja ja malleja, joita 
tullaan hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa keräämään 
yhteen internetsivustolle kaikkien järjestöjen hyödynnettä-
väksi. 12 erikokoista ja eri tilanteessa olevaa järjestötyöyh-
teisöä ilmoittautui mukaan testaamaan malleja työpaikoil-
laan. 

Hankkeen toinen keskeinen tavoite on kutsua yhteen jär-
jestöjen työntekijöitä ja sidosryhmien edustajia keskustele-
maan ajankohtaisista, järjestöjen toiminnan kehittämiseen 
liittyvistä kysymyksistä. Verkostotoiminta käynnistyy varsi-
naisesti vasta keväällä 2016, mutta jo syksyllä oli nähtävis-
sä, että tarvetta ja kiinnostusta tällaiselle yhteistyömuodol-
le löytyy. Vertaisverkostotoimintaa järjestetään eri puolilla 
Suomea. Ensimmäisinä käynnistyvät verkostot ovat pienten 
järjestöjen verkosto (Helsinki), toiminnanjohtajien verkosto 
(Turku) sekä liittojen aluetyöntekijöiden verkosto (Oulu). 
Verkostoissa keskustelua ohjaavat OK-opintokeskuksen 
työntekijät yhteistyössä SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys 
ry:n työntekijöiden kanssa.

3.3. TAIKOJA-hanke
Taikoja-hanke käynnistyi syyskuussa 2015. Hanketta to-
teuttavat Tampereen yliopisto, Hämeen ammattikorkea-
koulu HAMK, OK-opintokeskus ja Espoon seudun koulu-
tuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen tehtävä on koordinoida 
Taito-ohjelmassa mukana olevia hankkeita. Taito-ohjelma 

on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista 
ESR-toimenpidekokonaisuutta.  

Taikoja-koordinointihanke auttaa Taito-ohjelmasta rahoi-
tettavia yksittäisiä hankkeita verkostoitumaan keskenään ja 
oppimaan toinen toisiltaan. Taikoja myös auttaa ohjelman 
toteuttajaa tiedottamaan hakumahdollisuuksista ja tukee 
hankehakemusta laativia toimijoita. OK-opintokeskuksen 
roolina on erityisesti kehittää hankkeiden välistä vertaisop-
pimista sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tu-
kevia käytäntöjä.

3.4. Kansalaistoiminnan verkosto
OK-opintokeskus hallinnoi toimintavuonna Kansalaistoi-
minnan verkosto -hanketta. Verkoston toiminta on osa 
valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän (YTR) työtä. Rahoitus hankkeelle tuli työ- ja elin-
keinoministeriön kautta. Verkoston tehtävänä on toimia 
kansalaisten ja maaseudun asukkaiden osallisuuden ja lä-
hidemokratian edistämiseksi. Näkökulmana tulee olla yhtä 
aikaa sekä julkisen sektorin organisaatioiden toiminta että 
kansalaisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.

Suomalaisen yhteiskunnan nopeat ja suuret rakenteelli-
set muutokset heijastuvat suoraan maaseudun asukkaiden 
arkeen, kansalais- ja järjestötoimintaan, paikallisen kansa-
laisyhteiskunnan toimintaan ja toimintaedellytyksiin sekä 
kumppanuuksiin paikallisen julkisen vallan kanssa. Julkis-
ten rakenteiden kasvaessa ja etääntyessä on olemassa riski, 
että maaseutualueet ja maaseudun asukkaat syrjäytyvät yh-
teiskunnallisesta toiminnasta ja kehittämisestä. Kansalais-
toiminnan verkoston tehtävänä on nostaa näitä muutoksia 
ja niiden mahdollisia seurauksia julkiseen ja poliittiseen kes-
kusteluun. 

Tehtävänä on myös aktivoida kansalaisyhteiskuntaa, 
tuottaa ja välittää tietoa, herättää keskustelua ja kouluttaa 
niin paikallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin 
tasolla. Käytännössä verkosto on ollut mukana muun muas-
sa kehittämässä maaseutuvaikutusten arviointia (MVA-opas 
ja kuntapilotit), antanut lausuntoja lainvalmisteluproses-
seihin, pohtinut maaseudun palvelujen järjestämistapoja 
(SGEI-opas ja palveluvideot) sekä selvittänyt kumppanuu-
den erilaisia yhteiskunnallisia toteuttamistapoja. Kansalais-
toiminnan verkostolla on kaksi osa-aikaista työntekijää.

3.5. Kansainväliset hankkeet
Volunteering Validation Highway
Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoitta-
ma Volunteering Validation Highway -oppimiskumppanuus-
hanke saatiin vuoden aikana päätökseen. Hanke huipentui 
Helsingissä 10.–12.6. järjestettyyn päätöskokoukseen ja ver-
kossa lähetettyyn seminaariin, jonka tallenteen oli vuoden 
lopussa nähnyt jo 288 katsojaa. Hankkeen tarkoituksena oli 

jakaa kokemuksia sosiaalisen median ja erilaisten verkkotyö-
kalujen käytöstä vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisessa 
ja tunnustamisessa. Tuloksena syntyi kahdeksalla kielellä 
julkaistu opas vapaaehtoisten ohjaajille sekä suosituskirjeen 
malli vapaaehtoiselle.

Hanketta koordinoi OK-opintokeskus ja kumppanit tuli-
vat seitsemästä muusta maasta.

Destination eValidation
Euroopan unionin Erasmus + -ohjelmasta rahoitettu Volun-
teering validation highway -hankkeen jatkohanke Destinati-
on eValidation käynnistyi syksyllä 2015. Hankkeessa kehite-
tään verkkosovellus, jonka avulla vapaaehtoiset voivat tun-
nistaa omaa osaamistaan ja saada sitä tunnustettua. Vuonna 
2015 hankkeessa saatiin valmiiksi työkalussa käytettävä 
tausta-analyysi sekä kyselyn menetelmä, jota testataan vuo-
den 2016 aikana. OK-opintokeskusksen tehtävän on ollut 
menetelmästä vastaaminen.

Hanketta koordinoi saksalainen Universität Paderborn. 
OK-opintokeskuksen lisäksi mukana on kumppaneita seitse-
mästä muusta maasta.

Future Skills for the Third Sector
Uusi Erasmus + -ohjelmasta rahoitettava ammatilliseen li-
säkoulutukseen liittyvä EU-hanke käynnistyi Helsingissä lo-
kakuun lopulla. hankkeessa tuotetaan tietoa tulevaisuuden 
osaamistarpeista eurooppalaisella järjestökentällä ja kehite-
tään vertaisvalmennuksen mallia, jonka avulla vapaaehtoisia 
työssään ohjaavan kolmannen sektorin työntekijät voivat 
vastata osaamisen haasteisiin.

Hanketta koordinoi OK-opintokeskus ja mukana on 
kumppaneita yhdeksästä muusta maasta.

Open Badges for Adult Educators
Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama Nordplus 
Adult -hanke Open Badges for Adult Educators käynnistyi 
vuonna 2014. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä aikuis-
kouluttajien tietoisuutta osaamismerkeistä ja verkon mah-
dollisuuksista sekä luoda pohjoismainen osaamismerkki ai-
kuiskouluttajien verkko-osaamisen tunnistamiseksi ja esiin 
nostamiseksi. OK-opintokeskuksen tehtävänä on hankkees-
sa ollut tausta-analyysin ja osaamismerkin laadinta. Vuonna 
2015 hankkeessa saatiin valmiiksi AdEO-osaamismerkki, 
jota on toistaiseksi myönnetty 20 kertaa ja jonka hyötyä vas-
taanottajille on seurattu haastattelujen avulla, sekä luotua 
opiskeluaineistoja verkkoon ja pidettyä webinaari ja työpajo-
ja aikuiskouluttajille.

Hanketta koordinoi ruotsalainen Folkuniversitetet Göte-
borg. OK-opintokeskuksen lisäksi mukana on kumppaneita 
Suomesta ja Islannista.

KehittämishankkeetKehittämishankkeet
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4  |  Sivistystyö ja kulttuuritoiminta

Järjestöille toteutettiin useilla paikkakunnilla tiedotusti-
laisuuksia ja seminaareja, joiden aiheena olivat järjestö-

jen koulutuksen kokonaissuunnittelu ja uuden koulutuksen 
ohjausjärjestelmän tuottamat mahdollisuudet. Myös hank-
keiden tuloksia ja tuotettuja materiaalia on tuotu järjestö-
jen tietoon näissä tilaisuuksissa. Uuden järjestelmän suun-
nittelua ja rakentamista on toteutettu myös hallinnollisen 
toiminnan osalta. Järjestelmä valmistuu keväällä 2016 ja se 
otetaan käyttöön porrastaen.

Useilla paikkakunnilla on toteutettu tilaisuuksia, joissa 
on tarjottu ja järjestetty turvapaikanhakijoille mahdollisuuk-
sia osallistua erilaisiin järjestöaktiviteetteihin. 

Vapaaehtoistyön selvitykseen pohjautuva laaja kysely to-
teutetaan vuonna 2016 ja sitä on valmisteltu toimintavuo-
den aikana.

Tietoturvasta ja henkilötietosuojasta toteutettiin semi-
naari järjestöille. 

Hallituksen ja henkilökunnan yhteisen seminaarin aihee-
na olivat järjestöjen koulutuksen kokonaissuunnitelma ja 
vuosisuunnitelma järjestön strategian toteuttamisessa sekä 
järjestötoiminta ja sivistyksen näkökulmasta.

Vuoden 2015 tuOKio-klubi -kiertue toteutettiin suunni-
telmien mukaan Savoy-teatterissa Helsingissä, Hällä-näyt-
tämöllä Tampereella, Manilla-teatterissa Turussa, Sotkulla 
Kuopiossa, Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä 
Vaasassa ja Valve-salissa Oulussa. Uuden musiikin kiertuet-
ta varten sävelsi Timo Lassy omalle yhtyeelleen Timo Las-
sy Bandille. Esitettävät tekstit pyydettiin poikkeuksellisesti 

OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöiltä sekä kaikilta eduskun-
tapuolueilta. Puolueista tekstin lähettivät SDP, Vasemmis-
toliitto ja Vihreät. Jäsenjärjestöistä mukaan lähtivät Meän 
talo, Oulun Seudun Astma- ja Allergiayhdistys sekä Aivolii-
ton, Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen Yksi elämä -han-
ke. Esityksen teemana oli elämän laatu. Näitä tekstejä tulkit-
si lavalla yhtyeen puhesolistina Minttu Mustakallio, minkä 
lisäksi tekstit olivat nähtävillä myös esitysten käsiohjelmissa 
ja nettisivuilla. 

Kohderyhmäksi oli paikalle tulevan yleisön lisäksi määri-
telty tiedotusvälineiden kautta aiheesta tietoa saavat ihmi-
set. Kiertue saikin poikkeuksellisen laajasti medianäkyvyyt-
tä. 

2015 käynnistettiin konserttikiertuetta täydentävä tuO-
Kio-klubi Puhe, joka järjestettiin kuukausittain Kirjasto 
10:ssä Helsingissä ja videoitiin suorana sekä tallennettuna 
nettiin. Tilaisuuksissa haastateltiin kahta vierasta, joista 
toinen edusti kulttuurielämää ja toinen muita yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen aloja. Tuloksena nähtiin hedelmällistä 
vuoropuhelua mm. taide- ja järjestökentän välillä. Aiheena 
tuOKio-klubi Puhe -tilaisuuksissa oli aina tuOKio-klubin 
vuoden teema ”elämän laatu” haastateltavien omasta näkö-
kulmasta. Haastatellut vieraat olivat Jorma Uotinen & He-
lena Laukko, Lilli Paasikivi ja Nasima Razmyar, Karri ”Pale-
face” Miettinen ja Milla Kalliomaa, Timo Lassy ja Tuija Brax, 
Mari Rantasila ja Leo Stranius. Näihin kuten konserttikier-
tueenkin esityksiin oli yleisöllä vapaa pääsy.
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5.1. Jäsenyhteisöt 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n jäsenyhteisöt käyttävät 
korkeinta päätösvaltaa kevät- ja syyskokouksissa ja tarvit-
taessa ylimääräisessä kokouksessa. 

Aivoliitto ry 
Allergia- ja Astmaliitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Epilepsialiitto ry
Erilaisten oppijoiden liitto ry  
Hengitysliitto ry  
Ihmissuhdetyö ry 
Iholiitto ry
Kalevalaisten Naisten Liitto ry  
Karjalainen Nuorisoliitto ry   
Karjalan Liitto ry  
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Keliakialiitto ry
Kriittinen korkeakoulu ry  
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Kuuloliitto ry  
Kuurojen Liitto ry  
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry  
Lihastautiliitto ry  
Luonto-Liitto ry  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry  
Marttaliitto ry  
Mielenterveyden keskusliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry  
Näkövammaisten Keskusliitto ry  
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry  
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Ortodoksinen Opiskelijaliitto ry 
Ortodoksisten Nuorten Liitto ry  
Perhehoitoliitto ry  
ProAgria Keskusten Liitto ry  
Psoriasisliitto ry 
Raittiuden Ystävät ry  
Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto ry 
Sotilaskotiliitto ry  
Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry  
Suomen 4H-liitto ry  
Suomen CP-Liitto ry  
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Filatelistiliitto

Suomen Kiinteistöliitto ry 
Suomen Latu ry  
Suomen luonnonsuojeluliitto ry  
Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry 
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen NMKY:n Liitto ry 
Suomen Nuorkauppakamarit ry
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry  
Suomen Punainen Risti
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Selkäliitto ry 
Suomen Sydänliitto ry  
Suomen Syöpäyhdistys ry  
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Työkyvyttömyys- ja varhaiseläkeläisten Liitto TYVEL ry  
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 
Vanhustyön keskusliitto ry  
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto r.y.
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO/
SVYL

5.2. Yleishallinto
Liiton kevätkokous pidettiin 29.5.2015 ja syyskokous 
27.11.2015. Syyskokouksessa kuusivuotisen puheenjohtaja-
kautensa päättävälle Suomen Punaisen Ristin pääsihteerille 
Kristiina Kumpulalle luovutettiin Opintotoiminnan Keskus-
liitto ry:n kultainen ansiomerkki. Uusiksi jäsenyhteisöiksi 
hyväksyttiin Invalidiliitto ry ja Muistiliitto ry. 

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskoko-
uksessa pääsihteeri Milla Kalliomaa Mannerheimin Lasten-
suojeluliitosta. Erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle tai 
jatkamaan valittiin vuoden 2016 alusta HR-johtaja Leena 
Ilvesluoto ProAgria Keskusten Liitosta, projektipäällikkö 
Marika Railila Aivoliitosta, järjestöpäällikkö Erja-Riitta Rei-
nikainen Suomen Punaisesta Rististä ja koulutuspäällikkö 
Markku Savolainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n hallitus, joka toimii 
myös OK-opintokeskuksen johtokuntana, valvoo toimin-
nan vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä vision ja strategian 

5  |  Hallinto ja muut tukitoiminnot
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Yhteydenpitoa pohjoismaisten opintokeskusten välillä 
jatkettiin vuosittaisella verkostotapaamisella Ahvenanmaalla 
Maarianhaminassa, jossa OK-opintokeskus isännöi vieraita. 
Tapaamisen aiheena oli vapaaehtoistyö. Toiminnanjohtaja 
esitteli tilaisuudessa vapaaehtoistyön tutkimuksen tuloksia. 
Tapaamiseen osallistuivat Natur og miljø (Norja), Studief-
rämjandet (Ruotsi), Dansk Oplysningsforbund (Tanska) ja 
OK-opintokeskus (Suomi).

5.3. Henkilöstö
Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n toiminnanjohtajana ja 
OK-opintokeskuksen rehtorina toimii KM Anitta Pehkonen. 
Työsuhteessa oli vuoden aikana 38 henkilöä, ja henkilötyö-
vuosia muodostui 29,7.

Alaniska Hanna, KM, koulutussuunnittelija
Blomqvist Seija, FM, viestintäsuunnittelija
Erola Christina, VM, koulutussuunnittelija 30.11.2015 asti
Fields Marion, VTT, suunnittelija
Herlevi Tiia, yo, toimistosihteeri
Ilvonen Anne, FM, innovointipäällikkö
Isopahkala Marja-Liisa, yo-merkonomi, taloussihteeri
Jeronen Eeva, FM, suunnittelija
Korhonen Seija, projektityöntekijä 
Korvenkoivu Leila, tradenomi (ylempi AMK), 
tietohallintopäällikkö 20.4.2015 asti
Lehtonen Satu-Päivikki, KTM, hallintopäällikkö 16.4.2015 alk.
Leskinen Liisa, FK, koulutussuunnittelija
Lihavainen Lea, HuK, koulutussuunnittelija
Linkoranta Tauno, projektityöntekijä 1.9.2015 alkaen
Malk Tanja, merkonomi, toimistosihteeri
Moilanen Anne, KTM, hallintopäällikkö 31.1.2015 asti

Mänttäri Oskari, HM, kulttuurisuunnittelija
Nieminen Heli, koulutussihteeri
Pakanen Lotta, KM, koulutussuunnittelija,
 vanhempainvapaa 1.6.2015 alkaen
Pesonen Minna, KM, koulutussuunnittelija 1.5.2015 alkaen
Pihlaja Ritva, projektipäällikkö 
Piipponen Anni, tradenomi, HSO, johdon assistentti
Pitkäranta Elina, tradenomi, toimisto- ja viestintäsihteeri
Plathan Susanna, VTM, koulutussuunnittelija
Pohjatalo Antero, tekn., kasvatustieteen yo, 
koulutussuunnittelija
Rautavirta Matti, LuK, koulutussuunnittelija
Ristolainen Heidi, VTM, koulutussuunnittelija
Roinevirta Sanni, FM, viestintäsuunnittelija 1.11.2015 alkaen
Salo Heidi, kulttuurituottaja, toimisto- ja viestintäsihteeri 
30.6.2015 asti
Sihvola Kari, DI, IT-suunnittelija
Siira Jarmo, insinööri (AMK), multimediasuunnittelija
Tahvanainen-Jaatinen Annika, VTM, LLM, koulutussuunnit-
telija 1.9.2015 alkaen
Tervasmäki Riitta, FM, koulutussuunnittelija
Törrö Anu, insinööri (AMK), multimediasuunnittelija
Valanne Mia, KM, koulutussuunnittelija, vanhempainvapaa 
18.7.2015 asti
Valke Ahti, FK, koulutuspäällikkö
Virtanen Kati, tradenomi, taloussuunnittelija
Visapää Hanna, projektiassistentti 1.5.2015 alkaen

Henkilöstön yhteisiä kehittämispäiviä järjestettiin kaksi. 
Maaliskuun kehittämispäivänä kuultiin Järjestötyönteki-
jöiden osaaminen näkyväksi -ESR-hankkeen tuloksia, han-
ketoiminnan tulevaisuuden suunnitelmia sekä perehdyttiin 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Toiminnanjohtaja Virpi Häyrinen, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
HR-johtaja Leena Ilvesluoto, ProAgria Keskusten Liitto
Palokuntajohtaja Petri Jaatinen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa, Raittiuden Ystävät
Järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Projektipäällikkö Marika Railila, Aivoliitto
Järjestöjohtaja Timo Ruoko, Suomen Sydänliitto
Järjestöpäällikkö Minna Teiska, Suomen CP-liitto

Hallituksen varajäsenet:
Päällikkö Tuula Sundman, Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Järjestöpäällikkö Sami Säynevirta, Luonto-Liitto
Järjestöpäällikkö Paula Hellemaa, Allergia- ja Astmaliitto
Kasvatusjohtaja Timo Sinivuori, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
Toiminnanjohtaja Pekka Larkela, Suomen Uusperheiden Liitto
Talouspäällikkö Ilkka Sivula, Kuuloliitto
Koulutus- ja kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto
Kehittämispäällikkö Oili Harri-Lehtonen, Kuntoutuksen edistämisyhdistys

Hallitus asettaa vuosittain sijoitustoimikunnan. Sijoitustoimikunnan jäseniksi vuonna 2015 nimettiin seuraavat:
Marja Anitta Pehkonen, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja
Anne Moilanen, hallintopäällikkö 30.1.2015 saakka 
Satu-Päivikki Lehtonen, hallintopäällikkö, 16.4.2015 alkaen
Ilkka Sivula, talouspäällikkö, Kuuloliitto ry
Jaakko Kivinen, hallintojohtaja, ProAgria Keskusten Liitto ry
Reijo Petrell, hallintojohtaja, Marttaliitto ry

toteutumista. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Ko-
kouksiin osallistui vaihtuva henkilöstön edustaja puheoi-
keudella. Lisäksi hallituksen ja henkilöstön yhteinen semi-
naari järjestettiin 20.5.2015. Hallituksen ja henkilökunnan 
yhteisen seminaarin aiheena olivat järjestöjen koulutuksen 
kokonaissuunnitelma ja vuosisuunnitelma järjestön stra-
tegian toteuttamisessa sekä järjestötoiminta ja sivistyksen 
näkökulmasta.

Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä kokoontuivat yh-
teensä 19 kertaa, ja lisäksi järjestettiin kaksi johtoryhmän 
suunnittelupäivää. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi pääsihteeri Kristiina 
Kumpula Suomen Punaisesta Rististä ja hallituksen sihtee-
rinä OK-opintokeskuksen toiminnanjohtaja Marja Anitta 
Pehkonen.

Hallinto ja muut tukitoiminnotHallinto ja muut tukitoiminnot

Toiminnanjohtajan tehtävänä on hallituksen päättämien 
asioiden valmistelu ja toimeenpano sekä toiminnan opera-
tiivinen johtaminen. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat lisäksi vi-
ranomaistiedotteisiin reagoiminen ja edunvalvontatyö viran-
omaisten ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän suuntaan. 
Aktiivinen osallistuminen vapaan sivistystyön ja opintokes-
kusten asioiden valmisteluun kannanottojen, lausuntojen ja 
neuvotteluiden muodossa kuuluvat toiminnanjohtajan teh-
täviin. Edunvalvontaa hoidetaan kuitenkin pääsääntöisesti 
Opintokeskukset ry:n kautta.

OK-opintokeskus on ESREAn (European Society for Re-
search on the Education of Adults) jäsen ja Suomen eOppi-
miskeskuksen kannatusjäsen. Lisäksi OK-opintokeskus on 
jäsenenä kansalaistoiminnan verkostossa, joka toimii maa- 
ja metsätalousministeriön toimeksiannolla ja rahoituksella. 
Verkoston tavoitteena on kansalaisjärjestöjen toiminnan ja 
lähidemokratian edistäminen. Opintokeskus liittyi vuonna 
2015 Förbundet nordisk vuxenupplysning, FNV:n  jäseneksi. 
Jäsenyys tuottaa pohjoismaisen yhteistyön lisäksi yhteyden 
EAEA:n, joka on eurooppalaisen aikuiskoulutuksen kattojär-
jestö ja toimii lähellä Euroopan Unioinia.
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tulevan koulutuksen ohjausjärjestelmän asiakasrekisteriin ja 
käyttäjärooleihin. Toisen yhteisen kehittämispäivän aiheina 
olivat koulutuksen ohjausjärjestelmän osakokonaisuudet, 
joihin tutustuttiin osallistavissa pienryhmissä. 

Marraskuussa Opintokeskukset ry järjesti kaikille opinto-
keskuksille yhteisen opintokeskuspäivän, jonka ohjelmassa 
oli mm. uusi sivistystyönlaki, katsaus pakolaistilanteeseen 
sekä lisäksi pienemmissä työpajoissa useita opintokeskuksil-
le ajankohtaisia aiheita.

Osa henkilökunnasta osallistui lisäksi henkilökohtaisiin 
täydennyskoulutuksiin työtehtävissä tarvittavan osaamisen 
syventämiseksi. Henkilöstökoulutukseen käytettiin yhteen-
sä 181 (181) henkilötyöpäivää. Vuoden aikana jatkettiin eri 
ajankohtaisia aiheita käsitteleviä vapaaehtoisia lyhytkoulu-
tuksia, joita toteuttaa oma henkilöstö. Lisäksi neljä henkilöä 
osallistui työnohjaukseen.

Työyhteisömatka tehtiin kesäkuussa Tukholmaan. Vie-
railimme ruotsalaisen yhteistyökumppanimme Studiefräm-
jandetin tiloissa ja kuulimme esittelyn aktiivisesta opinto-
piiritoiminnasta Ruotsissa. Matkaohjelmaan kuului myös 
Abba-museoon tutustuminen.

OK-opintokeskus on Sivistystyönantajat ry:n jäsen. Työ-
suhteen ehdot määräytyvät alan työehtosopimuksen mu-
kaan. Yhteistoimintaa toteutetaan suunnitellusti henkilös-
tön viikoittaisessa, vapaaehtoisessa ja -muotoisessa aamu-
palaverissa sekä yhteisissä henkilöstökokouksissa, joita pi-
dettiin kuusi kertaa vuoden 2015 aikana. Yhteistoiminta- ja 
työsuojelutoimikuntaan kuului kuusi työntekijöiden ja kaksi 
työnantajan edustajaa. Toimikunta kokoontui vuoden aika-
na viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin työehtosopimukseen, 
työsuojeluun, työyhteisötoimintaan ja työterveyshuoltoon 
liittyviä asioita. Henkilökunta osallistui Vapaaehtoisten päi-
vään 3.12.2015.

OK-opintokeskus tukee henkilöstönsä päivittäistä lounas-
ruokailua, sekä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia liikunta- ja 
kulttuuriseteleillä. Henkilökuntaetuna on myös työsuhde-
matkalippu. Lokakuun TYHY-päivä järjestettiin Nuuksiossa. 
Kävimme opastetun kierroksen Suomen luontokeskus Halti-
an näyttelyssä sekä ulkoilimme luontopolulla, minkä jälkeen 
nokipannukahveilla oli Espoon Marttojen puheenjohtaja 
Eija Saarikko esittelemässä yhdistyksen toimintaa sekä anta-
massa vinkkejä sienestykseen.

5.4. Tietohallinto ja toimistopalvelut
Tietohallinnon tehtävänä on tietojärjestelmien, tietoliiken-
teen, videoneuvottelujärjestelmän, työasemien ja muiden 
IT-laitteiden ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen. 

Tietohallinnon merkittävimpänä yksittäisenä projektina 
jatkui jo edellisenä vuonna alkanut uuden koulutuksen oh-
jausjärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen. Tähän suun-
nittelu- ja testaustyöhön on osallistunut koko tietohallinto- 
ja toimistopalveluiden henkilöstö eri rooleissa.

Toimistopalvelut ovat kiinteä osa koulutuksen ja opinto-

keskuksen muun toiminnan prosessien toteutumista. Järjes-
töt ovat antaneet hyvää palautetta siitä, että annamme oh-
jausta ja otamme tarvittaessa aktiivisesti yhteyttä. Samoin 
on kiitelty yksilöllisestä ohjauksesta ja hyvästä palvelusta 
opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien tukihakemusten kä-
sittelyssä.

Verkkolähetykset
Tietohallintoryhmäläiset ovat olleet vuoden aikana kuvaa-
massa koulutuksia ja seminaareja, joista yhdeksän on ollut 
suoria verkkolähetyksiä mm. TuOKio-klubin Puhetilaisuu-
det Kirjasto 10:sta. TSL-opintokeskuksen kanssa tehtiin yh-
teistyötä useiden seminaarilähetysten merkeissä. 

Videoneuvottelujärjestelmä on päivittäin sisäisessä käy-
tössä eri toimipisteiden välillä. Järjestelmää on lisäksi tarjot-
tu järjestöasiakkaiden käyttöön alueiden välisten kokousten 
ja koulutusten järjestämisessä.

Sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun kehittyminen 
Toimistopalvelujen ja taloushallinnon painopisteitä ovat säh-
köisen asioinnin ja asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen. 
Sähköisen asioinnin määrä on kasvanut vuosittain. Vuon-
na 2015 ammatillisen koulutuksen opintojaksot käsiteltiin 
kaikki sähköisesti, opintojaksoista 97 % ja vertaisopintoryh-
mistäkin jo 86 % teki kuluselvityksen Okryverkossa.

Koulutuksen ohjausjärjestelmän suunnittelussa ja toteu-
tusta valmistelevassa projektiryhmässä toimistopalvelutiimi 
on erityisesti pyrkinyt hyödyntämään asiakkailta saatuja ke-
hitysehdotuksia ja palautteita. 

OK-opintokeskuksessa käytettävät ohjelmat ja sovellukset
OK-opintokeskuksessa on käytössä monia sovelluksia ja oh-
jelmia, joiden ylläpidosta ja käytön sisäisestä kehittämisestä 
vastaa tietohallintoryhmä yhdessä ohjelmien pääkäyttäjien 
kanssa.

Etätyöskentely
Etätyöskentelymahdollisuuksia on vuoden aikana edelleen 
parannettu. Käytössä on työasemasovelluksia, joiden avulla 
voi osallistua videoneuvotteluihin myös omalta tietokoneel-
taan. Myös VPN-yhteyksiä on hankittu lisää. 

Sekä tietohallinto- että toimistopalveluiden henkilöstö 
työskenteli alkuvuodesta poikkeustilanteessa toiminnan-
johtajan toimiessa sekä tietohallinto- että hallintopäällikön 
sijaisena tiimien esimiehenä.

5.5. Viestintä ja markkinointi
OK-opintokeskuksen viestintää ohjaa viestintästrategia 
(2012–2016), ja sen toteutumista ohjasi Viesti-ryhmä. Vies-
tinnän käytännön työtä toteuttaa operatiivinen ryhmä, jos-
sa toimi neljä henkilöä. Viestinnän työntekijöiden vuoteen 
kuului tavanomaista enemmän henkilöstövaihdoksia, sijais-
tamista ja perehdytystehtäviä. Vuoden loppupuolella rekry-

Hallinto ja muut tukitoiminnotHallinto ja muut tukitoiminnot
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toitiin pitkäaikaisen viestintäsuunnittelijan sijaiseksi uusi 
viestintäsuunnittelija ja viestinnän johtamisvastuu siirtyi 
johtoryhmässä toiminnanjohtajalta viestintä- ja innovointi-
päällikölle.

Vuoden aikana päätettiin OK-opintokeskuksen nimen-
muutoksesta ja alettiin valmistautua mm. siihen liittyviin 
hankintoihin ja päivitystehtäviin. Lisäksi alettiin valmistella 
verkkosivujen uudistusta keväällä 2016: työ käynnistettiin 
ulkopuolisen viestintäasiantuntijan toteuttamilla asiakkai-
den ja henkilökunnan haastatteluilla.

 Viestinnän operatiivinen ryhmä teki opintokeskuksen 
henkilökunnalle kyselyn, jossa käsiteltiin mm. viestinnän 
merkitystä työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa ja 
käytössä olevien viestintäkanavien hyödyllisyydestä eri asia-
kasryhmien tavoittamiseksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään 
viestinnän kehittämistyössä.

OK-opintokeskus esittäytyi syyskuussa Akavan Erityisalat 
ry:n jäsenillassa sekä oli mukana esittelypisteellä lokakuussa 
SOSTEn (Suomen Sosiaali ja Terveys ry) järjestämässä SOS-
TE Talk -tapahtumassa Helsingissä. Lisäksi opintokeskus 
näkyi joulukuussa Vapaaehtoisten päivässä: halukkaat työn-
tekijät tekivät vapaaehtoistyötä jäsenjärjestöjen ja niihin 
kuuluvien yhdistysten toiminnassa. 

Koulutuksen ohjausjärjestelmän uudistukseen liittyvä työ
Koulutuksen ohjausjärjestelmää tukeva viestintä- ja kou-
lutuskampanja käynnistyi keväällä. Aiheeseen liittyviä ylei-

sötilaisuuksia järjestettiin kaksi, ja lisäksi aihetta käsiteltiin 
useissa henkilöstön koulutustilaisuuksissa. Verkkosivuilla 
julkaistiin kaksi uudistusta käsittelevää uutista. Työryhmät 
valmistelivat koulutuksia sekä järjestöjen perehdytysmateri-
aalia. Johtoryhmä käynnisti järjestövierailut, joiden aikana 
keskustellaan järjestöjen johdon kanssa uudistuksen mah-
dollisuuksista. Työ jatkuu vuonna 2016. 

Viestinnän työntekijät osallistuivat asiakasrekisterin 
uudistuksen valmistelutyöhön mm. testaamalla rakenteil-
la ollutta järjestelmää sekä suunnittelemalla nykyisen asia-
kasrekisterin sisällön analyysiä ja järjestelyä ennen tietojen 
siirtoa. 

Sähköinen viestintä
Opintokeskus viestii toiminnastaan erityisesti verkkosivujen 
ja sähköpostin avulla. Vuoden aikana OK-opintokeskuksen 
verkkosivuilla oli noin 78 000 käyntiä, joista varsinaisia kä-
vijöitä oli noin 41 500. 

Opintokeskus käyttää aktiivisesti useita sosiaalisen me-
dian kanavia. Facebook-sivujen seuraajamäärä kasvoi viime 
vuodesta parilla sadalla noin 970:een. Twitter-seuraajamäärä 
lähes kaksinkertaistui noin 940:een. Instagram-kuvanjako-
palvelu otettiin käyttöön (vuoden lopussa n. 170 seuraajaa) 
ja YouTube-kanavalla tuotettua sisältömäärää kasvatettiin 
mm. tuOKio-klubi Puhe -tilaisuuksien ja OK-kanavan juttu-
jen avulla.

OK-kanava
Verkkolehti OK-kanava ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. 
OK-kanavan teemoina olivat vertaisoppiminen, kansainvä-
lisyys järjestöjen toiminnan kehittämisessä, elämänlaatu ja 
työskentely järjestöissä. Verkkolehden lukijamäärät olivat 
noin 680 kävijää numeroa kohden. 

Julkaisut
Verkkomateriaaleja julkaistiin vuoden aikana neljä. Opin-
tokeskuksen työntekijöistä koostuneen 12-henkisen työ-
ryhmän toteuttama ”Osaamismerkki” esittelee virtuaalisten 
osaamismerkkien (Open Badge) mahdollisuuksia järjestötoi-
minnassa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käsikirjoittama ja 
näyttelemä sekä opintokeskuksen Tieto-ryhmän kuvaama 
ja editoima ”Taitavaksi esiintyjäksi” antaa tietoa ja vinkke-
jä esiintymistaitojen kehittämiseksi. Lotta Pakasen ”Kohti 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista” -luentosarja 
auttaa järjestöjen koulutuksen suunnittelijoita alkuun aihee-
seen liittyvissä kysymyksissä. 

Painetuista julkaisuista Heidi Ristolaisen ”Osaajat järjes-
tötyössä” syntyi järjestötoimijoiden osaamisen kehittämistä 
käsitelleen ESR-hankkeen tuloksena. Marion Fieldsin ja Mia 
Valanteen ”Koulutus järjestöjen voimavarana” tarjoaa tietoa 
ja työkaluja järjestöjen koulutustoiminnan ja osaamisen ke-
hittämisen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Marion Fieldsin 
koulutus- ja osaamistarpeita koskeva selvitys paneutui opin-
tokeskuksen jäsenjärjestöjen näkemyksiin, jotka auttavat 

kehittämään opintokeskuksen koulutustoimintaa tulevai-
suudessa. 

Lisäksi tuotettiin OK-opintokeskuksen ensimmäinen 
verkko-oppimispeli ”Taistelevat kouluttajat”, jossa voi testa-
ta omaa toimintaansa kouluttajana. Pelin suunnitteli Lotta 
Pakanen, ja tekniseen toteutukseen osallistuivat Jarmo Sii-
ran ja Anu Törrön lisäksi ulkopuolisia osaajia.

Kaikkiin verkkomateriaaleihin ja painettuihin julkaisui-
hin voi tutustua opintokeskuksen verkkosivuilla.

Oman koulutustoiminnan laatuoppaan ja koulutuksen 
laatua käsittelevän verkkosivuston toteuttaminen siirrettiin 
vuodelle 2016. 

Järjestöyhteyshenkilötoiminta
OK-opintokeskuksen neljällä järjestöryhmällä on yhteys-
henkilöinä kaksi tai kolme opintokeskuksen työntekijää. He 
neuvovat ja ohjaavat järjestöjä yhteistyöhön liittyvissä kysy-
myksissä ja perehdyttävät uudet jäsenjärjestöt eri toiminta-
muotoihin. Toimintavuoden aikana suunniteltiin erityisesti 
koulutuksen ohjausjärjestelmään liittyvää järjestöjen pereh-
dytystyötä.

Hallinto ja muut tukitoiminnotHallinto ja muut tukitoiminnot
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Opintotoiminnan Keskusliiton ja sen ylläpitämän 
OK-opintokeskuksen toiminta rahoitetaan lakisää-

teisillä valtionosuuksilla, hankekohtaisilla avustuksilla, eri 
julkisten rahoittajatahojen hakemuksesta myöntämillä eri-
tyisavustuksilla sekä varainhankinnan, palvelutoiminnan ja 
sijoitustoiminnan tuotoilla. Jäsenjärjestöt osallistuvat oma-
rahoitusosuudellaan toteuttamansa koulutuksen kustan-
nuksiin.

Omavaraisuusaste oli 79 (80) prosenttia. Taseen loppu-
summa on 4  024  444,29 (3  872  459,00) euroa. Tuloslas-
kelma osoittaa 98  757,20 (217 662,90) euron ylijäämää. 
Varsinaisen toiminnan alijäämäksi muodostui -98  072,53 
(-91 692,58) euroa. 

OK-opintokeskus sai valtionosuutta vapaan sivistystyön 
opetustunteihin 3 597 168 (3 676 044,79) euroa, edelliseen 
vuoteen verrattuna 2 % vähemmän. Opetustunteja toteutet-
tiin 84 444 (84 554), eli kuitenkin lähes saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Järjestöille maksetun taloudellisen tuen 
keskiarvo oli 22,50 (22,60) euroa opetustunnilta. Yhteensä 
järjestöille maksettiin tukea 1  898  113 (1  908 859) euroa, 
sekin lähes edellisen vuoden tasoa. Opintosetelityyppistä ra-

hoitusta käytettiin erityisryhmien koulutuksen tukemiseen 
27 938 (28 574,33) euroa.

Valtionosuutta opintokeskuksen vertaisopintoryhmätoi-
mintaan saatiin 165 304 (171 096) euroa. Vertaisopintoryh-
mätoimintaan käytettävissä oleva valtionosuus oli 3 % viime 
vuotta pienempi. Suoraa taloudellista tukea vertaisopinto-
ryhmille maksettiin 134 480 (135 224) euroa.

OK-opintokeskus järjesti ammatillista lisäkoulutusta yh-
teensä 33 375 (45 624) tuntia, mikä on 34,8 (47,5) opiskeli-
jatyövuotta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkou-
lutukseen saatiin 248 099 (226 134) euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Opintotoiminnan 
Keskusliitolle yleisavustuksena 167  000 (168  000) euroa 
käytettäväksi järjestön sivistystyöhön ja kulttuuritoimin-
taan. Lisäksi saatiin apuraha kulttuuritoimintaan 20  000 
Alfred Kordelinin säätiöltä. Kulttuuritoiminnan kulut olivat 
138 688,03 (113 108,69) euroa, ja muuta sivistysjärjestötyö-
tä toteutettiin 77 606,73 (102 114,68) eurolla. 

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistavoitteita toteut-
tavan toiminnan kulut olivat yhteensä 195 870 euroa, johon 
saatiin erityisavustuksena 90 000 (214 000) euroa.  Toimin-
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tavuonna oli käytettävissä vielä edellisen vuoden avustusta 
93 670 euroa. 

Henkilöstökuluja toteutui 99,78 % talousarviossa arvioi-
dusta. Koulutuksen toteuttamiseen liittyviä palkkioita mak-
settiin ostettuina opetuspalveluina noin 2,57 (2,64) mil-
joonaa euroa. Opintokeskuksen ylläpitotoiminnan kulut ja 
muut suoraan kohdistamattomat kulut toteutuivat 95-pro-
senttisesti budjetissa varatuista.

Keskustoimisto osoitteessa Paasivuorenkatu 2 A 2 oli 
edelleen omassa käytössä. Helsingin keskustoimiston kiin-
teistössä on suunniteltu ja valmisteltu laajempaa remonttia 
jo monta vuotta, mutta hanke ei ole edennyt laajuutensa ja 
monitahoisuutensa vuoksi toteutukseen. 

Omistuksessa oleva toimistotila Oulussa osoitteessa 
Mäkelininkatu 20–22 laitettiin syksyllä myyntiin, sillä toi-
minnan kannalta koettiin mielekkäämpänä olla yhteistyö-
kumppaneiden kanssa samoissa tiloissa. Oulun aluetoimis-
to muutti elokuussa Asemakadulle, jossa on yhteistiloissa 
useita paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä.  Joensuun alue-
toimisto Kauppakadulla toimii omistustiloissa. Turun, Tam-
pereen ja Seinäjoen aluetoimistot toimivat vuokratiloissa. 
Syyskuussa Seinäjoen aluetoimisto yhdistettiin Tampereen 
aluetoimistoon, jossa muutettiin isompiin tiloihin Hämeen-
kadulle.  

Helli Suomisen stipendirahaston pääoma oli vuoden lo-
pussa 83 549 (81 347) euroa. Kertomusvuonna stipendejä 
ei jaettu.

Liiton varainhankinnan nettotuotot olivat 69  836,34 
(75 889,51) euroa, mikä koostui pääasiassa jäsenmaksuista. 
Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulot olivat 138 762,99 
(256 783,89) euroa. Taseessa on käyvän arvon rahasto, jo-
hon on kirjattu sijoitusten arvonmuutos per 31.12.2015. 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry:llä on täydenvaltakirjan 
varainhoitosopimus Aktia Varainhoidon kanssa. Kaikki si-
joitukset ovat Aktian rahastoissa tai Aktian valitsemissa 
muissa rahastoissa. Sijoitusten realisoimaton muutos kir-
jataan käyvän arvon rahastoon tilinpäätöshetkellä. Sijoitus-
toimikunnan ehdotuksesta myös rahoitusarvopaperit Dans-
kepankista siirrettiin Aktian varainhoitoon. 

Hallitus esittää, että vuoden 2015 tilinpäätöksen osoit-
tama ylijäämä 98 757,20 euroa siirretään käyttörahastoon.

OK-opintokeskuksen nimi on 1.4.2016 alkaen Opinto-
keskus Sivis. Vuoden 2016 aikana valmistellaan uusi 

toimintastrategia vuosille 2017–2021. Opintokeskus Siviks-
en perustehtävä ja visio sekä niitä toteuttavat toimenpiteet 
linjataan hallituksen toimesta. Pohjana tälle työlle ovat vuo-
sien 2006–2016 toimintastrategian arviointi, järjestöjen 
näkemykset ja palautteet opintokeskuksen toiminnasta ja 
toimintaympäristössä ennakoitavat muutokset. 

Jo edellisen hallituksen päättämät vapaaseen sivistystyö-
hön kohdistuvat leikkaukset vuonna 2017 ovat 5,1 %. Järjes-
töjen mahdollisuuden toteuttaa koulutusta määrällisesti py-
ritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla tästä huolimatta. 
Hallituksen linjauksen mukaan henkilökunnan eläkkeelle 
siirtymisen vaiheessa harkitaan huolellisesti, mitkä tehtävät 
ovat välttämättömiä täyttää. Johtoryhmän kokoonpanoa 
tiivistetään ja joitakin toimia ei täytetä. Vaikutukset omien 
koulutusten toteuttamiseen ja järjestöyhteyksien ylläpitämi-
seen on tavoitteena pitää tästä huolimatta mahdollisimman 
vähäisinä. Uusi koulutuksen ohjausjärjestelmä yksinkertais-
taa joitakin koulutusten hallinnointitapoja, mutta toisaalta 
järjestöjen ohjaaminen käyttämään uusia mahdollisuuksia, 
joita Sivisverkko tuottaa, vaatii enemmän työaikaa koulu-
tuksen asiantuntijoilta ja toimistohenkilökunnalta.

Sivisverkon käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosien 
2016 ja 2017 aikana. Parhaimmillaan Sivisverkon uudet 

ominaisuudet tuottavat järjestöjen valtakunnalliseen kou-
lutustoimintaan vaikuttavuutta ja laatua.  Standardoidut 
koulutusmallit, pitkäjänteinen koulutuksen kokonaissuun-
nittelu ja mahdollisuus saada paremmin näkyviin järjestö-
toiminnassa saatua osaamista voidaan saavuttaa hyvällä 
ohjauksella ja yhteistyöllä. Valtakunnallinen opintorekisteri 
antaa koulutuksiin osallistujille mahdollisuuden saada osoi-
tettua suorituksensa ja osaamisensa yli järjestörajojen.

Vuonna 2016 aloittavan laatuverkoston kautta jäsenjär-
jestöt pääsevät vaikuttamaan Opintokeskus Siviksessä teh-
tävään laatutyöhön ja toisaalta Opintokeskus Sivis saa pa-
remmin tietoonsa jäsenjärjestöjensä näkemyksiä ja tarpeita 
huomioitavaksi laadunkehittämistyössä. 

Pitkään jatkuneen prosessin jälkeen myös Helsingin 
päätoimipisteen tilaratkaisut ovat ajankohtainen kysymys. 
Toimivat ja ajanmukaiset tilat, joissa on hyvä tehdä työtä ja 
järjestää koulutuksia ja tapaamisia, ovat henkistäkin työtä 
tekeville hyvin tärkeä elementti onnistuneen ja laadukkaan 
työn tekemiseksi.

Alkanut vuosi 2016 on siis isoja muutoksia ja myös haas-
teita täynnä. Yhteistyöllä ja asiantuntemuksella sekä innos-
tuneella sitoutumisella onnistumme yhdessä jäsenjärjestö-
jemme kanssa.

7  |  Tulevaisuuden näkymiä
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VASTAAVAA  31.12.2015 31.12.2014  
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
 Muut pitkävaikutteiset menot 278 851,97 25 976,66
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja osuudet 3 212 037,17 2 406 501,57

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 490 889,14 2 432 478,23
     
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT    
 Helli Suomisen stipendirahasto    
 Sijoitukset 83 549,35 81 347,31
 Rahat ja pankkisaamiset 7 552,40 9 380,01
   91 101,75 90 727,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus    
 Julkaisuvarasto 4 394,53 4 407,23
 Myyntisaamiset 37 110,85 54 026,40
 Muut saamiset 0,00 1 640,98
 Siirtosaamiset 99 521,51 141 992,52
   136 632,36 197 659,90
Rahoitusarvopaperit    
 Muut osakkeet ja osuudet 0,00 609 441,97  
   
Rahat ja pankkisaamiset 301 426,51 537 744,35
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 442 453,40 1 349 253,45
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 024 444,29 3 872 459,00

VASTATTAVAA    
OMA PÄÄOMA    
 Käyvän arvon rahasto 222 489,78 234 889,33
 Sidotut rahastot    
 Omakatteiset rahastot    
  Helli Suomisen stipendirahasto 90 608,40 85 733,97
 Käyttörahasto 2 763 338,94 2 545 676,04
 Tilikauden yli/alijäämä  98 757,20 217 662,90
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 175 194,32 3 083 962,24  
     
VIERAS PÄÄOMA    
 Lyhytaikainen    
 Saadut ennakot 84 482,44 138 539,04
 Ostovelat 68 147,75 60 837,97
 Muut velat 340 807,80 219 310,13
 Siirtovelat   355 811,98 369 809,62
   849 249,97 788 496,76
      
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 849 249,97 788 496,76
      
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 024 444,29 3 872 459,00

     
  
VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.–31.12.2015 1.1–31.12.2014  
Tuotot    
 Valtionrahoitus 4 440 370,93 4 533 594,60
 Muut tuotot 5 387 877,12 5 191 334,41
  9 828 248,05 9 724 929,01
Kulut    
 Henkilöstökulut -1 782 154,77 -1 825 283,10
 Poistot 0,00 -3 450,00
 Muut kulut -8 144 165,81 -7 987 888,49
  -9 926 320,58 -9 816 621,59
     
Tuotto-/Kulujäämä -98 072,53 -91 692,58
     
  
VARAINHANKINTA    
Tuotot 69 849,04 76 549,85
Kulut -12,70 -660,34
  69 836,34 75 889,51
     
  
Tuotto-/Kulujäämä -28 236,19 -15 803,07
     
  
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA    
Myyntivoitot 132 492,37 245 558,83
Muut tuotot 8 952,84 11 225,06
Kulut -11 779,43 -23 317,92
  129 665,78 233 465,97
Rahastosiirto -2 672,39 1 704,28
Tuotto-/Kulujäämä 98 757,20 217 662,90
     
  
     
  
TILIKAUDEN TULOS 98 757,20 217 662,90
     
  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  98 757,20 217 662,90

Tuloslaskelma
Opintotoiminnan Keskusliitto ry

Tase
Opintotoiminnan Keskusliitto ry
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Sivistysjärjestön ylläpito   2015   2014 
Kulttuuritoiminta   
Tuotot   
 Valtionavustukset   110 220,03 113 108,69
 Muut tuotot    20 000,00  
 OK:n osuus    8 468,00  
 Tuotot yhteensä   138 688,03 113 108,69
Kulut   
 Henkilöstökulut   -66 537,04 -71 161,28
 Muut kulut    -60 011,08 -29 133,92
 Osuus yhteiskuluista   -12 139,91 -12 813,49
 Kulut yhteensä   -138 688,03 -113 108,69
Sivistystyö   
Tuotot   
 Valtionavustukset   56 779,97 55 491,31
 Muut tuotot    647,00 2 122,00
 OK:n osuus    20 179,76 44 501,37
 Tuotot yhteensä   77 606,73 102 114,68
Kulut   
 Henkilöstökulut   -41 127,56 -60 122,11
 Muut kulut    -16 504,46 -26 553,30
 Osuus yhteiskuluista   -19 974,71 -15 439,27
 Kulut yhteensä   -77 606,73 -102 114,68
Tukitoiminnot   
 Tuotot   
 Muut tuotot    8 528,02 11 569,97
Kulut   
 Henkilöstökulut   -730 177,89 -657 575,51
 Poistot    0,00 -3 450,00
 Muut kulut    -590 709,84 -593 639,23
 Kulut yhteensä   -1 320 887,73 -1 254 664,74
     -1 312 359,71 -1 243 094,77
Siirretty toiminnanaloille   1 312 359,70 1 239 644,77
Jakamattomat kulut   -0,01 -3 450,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä  -42 749,49 43 171,67

VARAINHANKINTA   
Tuotot   
 Jäsenmaksutuotot   68 950,00 75 800,00
 Myyntituotot   899,04 749,85
 Tuotot yhteensä   69 849,04 76 549,85
Kulut   
 Ostokulut    -12,70 -660,34
     69 836,34 75 889,51
Siirretty toiminnanaloille   -55 323,04 -73 527,99
Varainhankinnan tuotto- / kulujäämä  -28 236,19 45 533,19

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   
Tuotot    138 762,99 256 783,89
Kulut    -11 769,60 -23 317,92
     126 993,39 233 465,97
Siirretty toiminnanaloille   -28 085,26 -61 336,17
Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotto- / kulujäämä  98 757,20 217 662,99

OMAKATTEISET RAHASTOT   
Tuotot    2 682,22 2 304,25
Kulut    -9,83 -4 008,53
Rahastosiirrot    -2 672,39 1 704,28
   
Tilikauden tulos    98 757,20 217 662,99
Tilikauden yli/alijäämä   98 757,20 217 662,99
Kokonaistuotot    10 016 549,76 10 022 714,61
Kokonaiskulut    -9 917 792,56 -9 805 051,62

 
VARSINAINEN TOIMINTA
Opintojaksot    2015   2014 
Tuotot   
 Valtionosuudet   3 625 106,44 3 704 619,12
 Muut tuotot    5 033 591,60 4 781 357,60
 Tuotot yhteensä   8 658 698,04 8 485 976,72
Kulut   
 Henkilöstökulut   -621 600,07 -694 156,27
 Muut kulut    -6 964 837,63 -6 619 677,58
 Osuus yhteiskuluista   -1 120 703,52 -1 064 084,23
 Kulut yhteensä   -8 707 141,22 -8 377 918,08
     -48 443,18 108 058,64
Vertaisopintoryhmät   
Tuotot   
 Valtionosuudet   165 304,00 171 096,00
 OK:n osuus    28 085,26 21 654,53
 Tuotot yhteensä   193 389,26 192 750,53
Kulut   
 Muut kulut     -832,88
 Annetut avustukset   -134 480,24 -135 224,04
 Osuus yhteiskuluista   -58 909,02 -56 693,61
 Kulut yhteensä   -193 389,26 -192 750,53
       
Koulutus- ja kehittämishankkeet   
ESR, EAKR,   
Tuotot   
 Valtionavustukset   82 425,96 104 949,97
 Muut tuotot    113 084,97 77 211,80
 OK:n osuus    26 675,28 55 755,47
 Tuotot yhteensä   222 186,21 237 917,24
Kulut   
 Henkilöstökulut   -176 572,15 -169 967,25
 Muut kulut    -27 708,55 -50 898,44
 Osuus yhteiskuluista   -17 905,51 -17 051,55
 Kulut yhteensä   -222 186,21 -237 917,24
   
LAKE Laatu ja kehittäminen   
Tuotot   
 Valtionosuvtukset   152 435,53 158 795,51
 Muut tuotot    43 434,00 52 966,01
 OK:n osuus     12 952,79
 Tuotot yhteensä   195 869,53 224 714,31
Kulut   
 Henkilöstökulut   -96 150,91 -125 673,98
 Muut kulut    -74 170,43 -80 552,06
 Osuus yhteiskuluista   -25 548,19 -18 488,27
 Kulut yhteensä   -195 869,53 -224 714,31
   
Ammatillinen lisäkoulutus   
Tuotot   
 Valtionavustukset   248 099,00 226 134,00
 Muut tuotot    168 591,53 265 507,12
 Tuotot yhteensä   416 690,53 491 641,12
Kulut   
 Henkilöstökulut   -49 989,15 -46 626,70
 Muut kulut    -275 743,58 -451 377,04
 Osuus yhteiskuluista   -57 178,84 -55 074,35
 Kulut yhteensä   -382 911,57 -553 078,09
     33 778,96 -61 436,97Tilinpäätöstä koskevat asiat on esitetty suppeassa muodossa.

Tuloslaskelma toiminnottain
Opintotoiminnan Keskusliitto ry
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