
VERTAISOPINTO-
RYHMÄT 2017



Mikä muuttuu?

• Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. 
• Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus.
• Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella hallinnoida 
  useamman yhdistyksen vertaisopintoryhmiä ja opintojaksoja.
• Jokaisella järjestöllä on vuosikohtainen vertaisopintoryhmien 
  tuntikiintiö. 
• Opintokeskus Sivis ei erikseen vahvista vertaisopintoryhmien 
  suunnitelmia Sivisverkossa.
• Vertaisopintoryhmän yhteyshenkilö voi kerätä ryhmän jäseniltä
  palautteen suoraan Sivisverkon kautta.

Huom!

Tämä on tiivistelmä vertaisopintoryhmien toteuttamisesta 
yhteistyössä Siviksen kanssa vuoden 2017 alusta lähtien. 
Tarkemmat ohjeet vertaisopintoryhmien asiointiin löyty-
vät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä. Tässä ohjeessa 
vertaisopintoryhmästä käytetään lyhyempää opintoryhmä
nimitystä (opintoryhmä = vertaisopintoryhmä).

Mikä on vertaisopintoryhmä?

Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten
kanssa. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen 
harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toiminta-
kyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on 
kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, 
tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän 
jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta. 



Opintoryhmä voi saada taloudellista tukea enintään niin monelle 
oppitunnille kuin Sivisverkkoon tehdyssä suunnitelmassa on 
opiskelun laajuudeksi ilmoitettu. Tuen saaminen edellyttää, että 
opintoryhmän opiskelusta on aiheutunut kuluja. 

Tuki maksetaan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilille. 
Taloudellinen tuki on enintään 3 €/oppitunti. Muuta tukea voidaan 
maksaa rajatulle määrälle opintoryhmiä, joiden opiskelusta on tehty 
Siviksen ja järjestön välillä erillinen sopimus.

Taloudellisen tuen edellytykset:

• opintoryhmän toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa
• ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä
• ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa
• ryhmä opiskelee vähintään 10 tuntia (1 oppitunti = 45 minuuttia) 
  yhden kalenterivuoden aikana
• opintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen 
  kirjanpitoon.

1. Tuki vertaisopintoryhmille

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja 
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa.



Vertaisopintoryhmä- ja opintojaksoasioissa asioidaan 
opintokeskuksen kanssa täysin sähköisesti Sivis-
verkossa. Opintoryhmien asiointi paperilla on erityis-
tapauksissa mahdollista, mutta siitä tulee neuvotella 
erikseen apulaisrehtorien kanssa ennen asioinnin 
aloittamista.

Sivisverkossa asiointi edellyttää opintoryhmän 
yhteyshenkilöltä käyttäjätilin luomista. Käyttäjätili 
luodaan kirjautumalla Sivisverkkoon ensimmäisen 
kerran pankkitunnuksilla tapahtuvan tunnistau-

tumisen kautta. Kirjautumisen yhteydessä järjestel-
mään muotoutuu käyttäjätunnus, joka on henkilön 
ilmoittama henkilökohtainen sähköpostiosoite, ja 
salasana, joilla Sivisverkkoon kirjaudutaan jatkossa.

Opintoryhmän ohjaaja tai ryhmän yhteyshenkilö ha-
kee Sivisverkossa käyttöoikeutta siihen yhdistykseen, 
jossa kyseinen vertaisopintoryhmä toimii. Jos hen-
kilö toimii useassa yhdistyksessä, hänen tulee hakea 
käyttöoikeutta jokaiseen yhdistykseen, jossa to-
teuttaa opintoryhmiä tai opintojaksoja.

Huom! 

Sivisverkon käyttäjätunnuksena ei voi käyttää yhdistyksen yhteistä 
sähköpostiosoitetta, koska tunnus on asioijan henkilökohtainen. Yksi-
tyiskohtaiset ohjeet Sivisverkkoon kirjautumiseen ja käyttöoikeuksien 
hakemiseen löytyvät osoitteesta: www.ok-sivis.fi/sivisverkko. 

3. Järjestön vertaisopintoryhmien 
     tuntikiintiö

Sivis jakaa järjestölle vuosittain vertaisopintoryhmien 
tuntikiintiön. Opintoryhmän opiskelu on toteutettava 
kalenterivuoden aikana. Suosittelemme, että järjestö 
käyttää kaikki sille jaetut tunnit vuoden aikana. 

2. Vertaisopintoryhmien
     sähköinen asiointi



4. Suunnitelman laatiminen Sivisverkossa

Tallenna suunnitelma Sivisverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. 
Ryhmälle varataan tunnit suunnitelman kautta järjestön vertaisopinto-
ryhmien tuntikiintiöstä. Jos ryhmä ei käytä kaikkia varaamiaan tunteja, 
ne palautuvat järjestön tuntikiintiöön vasta, kun ryhmä tekee selvityksen 
Sivisverkossa tai peruuttaa ryhmän suunnitelman. Järjestön tuntikiintiön 
seuraamisen helpottamiseksi suosittelemme, että vertaisopintoryhmät 
tekisivät ainakin yhden välitilityksen, jos kyseessä on pidempikestoinen 
opintoryhmä. Vuoden kuluessa voi toteuttaa useampiakin opintoryhmiä. 
Toukokuun loppuun mennessä päättyvien ryhmien kuluselvitykset tulee 
tehdä 16.6.2017 mennessä. Joulukuussa 2017 päättyvien ryhmien kulu-
selvitykset on tehtävä 15.1.2018 mennessä.

Suunnitelman voi tehdä myös ennakkoon Sivisverkkoon ennen ryhmän 
toiminnan käynnistymistä. Opintoryhmän suunnitelma pitää tehdä Sivis-
verkkoon viimeistään kahden viikon aikana vertaisopintoryhmän toimin-
nan käynnistyttyä. Suunnitelmaa ei erikseen tarkisteta Siviksessä. Suun-
nitelma voidaan kuitenkin hylätä opintoryhmän tilitysvaiheessa, jos se ei 
täytä kaikkia tuen edellytyksiä.

Vertaisopintoryhmän mallilla tarkoitetaan sellaista vertaisopintoryhmää, 
jonka järjestön eri organisaatiot toteuttavat samoilla teemoilla. Järjestö 
valmistelee mallin yhteistyössä opintokeskuksen kanssa. Tämän jälkeen 
malli on kaikkien järjestön vertaisopintoryhmien hyödynnettävissä 
Sivisverkossa. 

Suunnitelman tekemiseen Sivisverkossa 
on kolme eri mahdollisuutta: 

1. tehdään kokonaan uusi suunnitelma, 
2. käytetään jo toimineen vertaisopintoryhmän suunnitelmaa pohjana 
    Kopioi pohjaksi -toiminnon avulla tai 
3. käytetään vertaisopintoryhmän mallia.



5. Osallistujaluettelon täyttäminen

Lisää Sivisverkon osallistujaluetteloon opintoryhmän jäsenten nimet ja 
sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Voit täydentää 
osallistujaluetteloa ryhmän toiminnan aikana, jos ryhmään tulee uusia 
osallistujia.

6. Vertaisopintoryhmän toiminnan 
     laadun kehittäminen

Opintoryhmien on mahdollista kerätä itse palautteet ryhmän osallistujilta 
Sivisverkon kautta. Siviksen henkilökunta neuvoo opintoryhmän ohjauk-
seen ja toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Palautekysely on jäsenyhdistyksille suunnattu maksuton palvelu. Sivis 
kehittää mielellään opintoryhmätoimintaa yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa. Sivisverkossa on palautelomakepohja, jota voi muokata halutes-
saan ja sen voi lähettää suoraan osallistujien sähköpostiin. Palautteiden 
yhteenvedot kerääntyvät suoraan Sivisverkkoon, josta ohjaaja tai yhteys-
henkilö voi käydä ne lukemassa tai tulostamassa. Sivis voi yhdessä 
järjestöjen kanssa tarkastella opiskelijapalautteita ja suunnitella vuosit-
taisia painopisteitä opintoryhmien ohjaamiseksi 
laadukkaaseen opiskeluun. 

Vinkki! 

Osallistujalistan voi tuoda Sivisverkkoon myös Excel-taulukkona. Excel-taulukon 
käyttäminen helpottaa usein lähes samalla osallistujajoukolla toteuttavien vertais-
opintoryhmien asiointia: tietokoneelle tallennettuun taulukkoon tarvitsee tehdä 
vain tarvittavat osallistujapäivitykset ja tallentaa sen jälkeen päivitetty lista Sivis-
verkkoon.



7. Selvitys opintoryhmän opiskelusta

Opintoryhmän opiskelun päätyttyä ryhmän yhteyshenkilö päivittää 
Sivisverkossa suunnitelmaan tulleet muutokset sekä täyttää ryhmän 
osallistujalistan ja kuluselvityksen. Tee selvitys opintoryhmän opiskelusta 
Sivisverkkoon viimeistään neljän viikon kuluessa viimeisestä ryhmän 
kokoontumisesta.

Huom!

Taloudelliseen tukeen oikeuttavia kuluja ovat yhdistyksen maksamat:

• ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan matkakulut ja yhdistyksen
näille maksamat palkkiot sosiaalikuluineen

• opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakulut ja/tai vuokrakulut
• tilavuokrat
• muut opiskelusta aiheutuneet kulut.



Siviksen jäsenjärjestön yhdistys toteuttaa opinto-
ryhmiä yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 
Yhdistys on koulutuksen toteuttaja ja Sivis järjestäjä, 
joka vastaa koulutuksesta ja opinnoista opetus- ja 
kulttuuriministeriölle.

Opintoryhmän toteuttaja (eli yhdistys) vastaa opin-
toryhmän opiskelusta, järjestelyistä, vakuutuksista, 
osallistujien tietosuojasta ja muista olosuhteista. 
Yhdistys vastaa opintoryhmän kulujen maksamisesta 
ja siitä, että opintoryhmän kulut merkitään yhdistyk-
sen kirjanpitoon. 

Opintoryhmän yhteyshenkilö vakuuttaa, että kaik-
ki Sivikseen ilmoitetut kulut ovat oikeita ja kulut 
kirjanpidon mukaisia. Opintoryhmän yhteyshenkilö 
voi olla yhdistyksen nimeämä henkilö, joka huolehtii 
yhdistyksensä kaikkien vertaisopintoryhmien ja opin-
tokeskuksen välisestä yhteydenpidosta. Yhteyshenki-
lönä voi toimia myös ryhmän ohjaaja.

Opintoryhmän yhteyshenkilön tehtävänä on huoleh-
tia siitä, että ryhmä suunnittelee opintonsa yhdessä. 
Hän toimittaa opintokeskukseen ryhmän opintosuun-
nitelman ja kuluselvityksen. Hän myös huolehtii siitä, 
että ryhmä päättää opiskelukautensa kuluvan kalen-
terivuoden aikana (viimeistään 31.12.).

Opintoryhmän toteuttaja sitoutuu säilyttämään 
kuluselvityksen perusteena olevat asiakirjat kirjan-
pitosäännösten edellyttämällä tavalla ja antamaan ne 
pyydettäessä Siviksen tai viranomaisen nähtäväksi.

Opintokeskuksen nimi pitää näkyä opintoryhmän 
ilmoituksissa ja ryhmän jäsenille jaettavassa mate-
riaalissa. Yksinkertaisimmin se tapahtuu lisäämällä 
ilmoituksiin ja opiskelumateriaaleihin ”Opintokeskus 
Sivis”-logo. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoit-
teesta: 

http://sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/

Jos Sivis epäilee taloudellisen tuen väärinkäyttöä, se 
voi jättää tuen maksamatta osittain tai kokonaan.

Opintokeskus Sivis valvoo, että opintoryhmän kulut 
ovat opiskelusta aiheutuneita ja todenmukaisia. Tar-
vittaessa Sivis pyytää ryhmän tositteet nähtäväkseen. 
Sivis vastaa opetusviranomaisille siitä, että opinto-
ryhmät ovat pedagogisesti laadukkaita ja huolehtii 
opintoryhmien arvioinnista opetusviranomaisten 
edellyttämällä tavalla.

Siviksen henkilökunta toimii apunasi, ohjaa ja neuvoo.

Vertaisopintoryhmien neuvonta, opiskeluselvitykset: 
toimistosihteeri Tiia Herlevi puh. 040 8398 777

Vertaisopintoryhmien neuvonta ja ohjaus: 
apulaisrehtorit Susanna Plathan puh. 050 374 5869 ja 
Mia Valanne puh. 050 435 1088.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ok-sivis.fi 

8. Opintoryhmän ja opinto-
     keskuksen vastuunjako


