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Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö!
Tervetuloa toteuttamaan vertaisopintoja ryhmässä. Opintoryhmänne 
voi saada taloudellista tukea, kun toteutatte sen yhteistyössä OK-opin-
tokeskuksen kanssa vertaisopintoryhmänä tässä ohjeessa kerrottujen 
pelisääntöjen mukaan.   
   Vertaisopintoryhmien taloudellinen tuki voidaan maksaa OK-opin-
tokeskuksen jäsenjärjestöjen tai sen yhdistysten opintoryhmille. Tuki 
maksetaan rekisteröidyn yhdistyksen tilille vain toteutuneiden ja yh-
distyksen kirjanpidossa olevien kulujen perusteella. Taloudellista tukea 
myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2015 myöntä-
män määrärahan rajoissa.

Suosittelemme sähköistä asiointia. Sähköisesti asioitaessa osa tar-
vittavista tiedoista on valmiiksi esitäytettynä Okryverkon lomakkeille. 
Opintoryhmän yhteyshenkilönä sinun on helppo seurata Okryverkos-
sa, kuinka opintoryhmän suunnitelman ja tukihakemuksen käsittely 
etenee opintokeskuksessa. Okryverkosta saat myös kätevästi tulostet-
tua hyväksytyn opintoryhmän tukihakemuksen yhdistyksen kirjanpi-
toon tositteeksi. 

Okryverkossa asioimiseen tarvitset käyttäjätunnuksen, jonka 
hakulomakkeen löydät OK-opintokeskuksen verkkosivuilta (www.
ok-opintokeskus.fi > Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia). Käyttäjä-
tunnuksen hakulomake on myös ohjeen liitteenä. Vertaisopintoryh-
män asioinnissa tarvittavat lomakkeet voit myös lähettää postitse 
OK-opintokeskukseen. 

Vertaisopintoryhmän toteutustavoista ja työmuodoista löydät esi-
merkkejä OK-opintokeskuksen verkkosivuilta, www.ok-opintokeskus.
fi> Koulutus > Vertaisopintoryhmät.
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Vertaisopintoryhmän opiskelu voi kestää muutamasta päivästä 
kuukausiin. Opinnot on toteutettava yhden kalenterivuoden sisällä. 
Vuonna 2016 toimivien opintoryhmien on päätettävä opiskelunsa vii-
meistään 31.12.2016. Joulukuussa 2016 päättyvien ryhmien tukiha-
kemukset on toimitettava OK-opintokeskukseen viimeistään 9.1.2017. 

Antoisaa vertaisoppimista!

Yhteistyössä
OK-opintokeskus
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1 Mikä on vertaisopintoryhmä?
Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu 
voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen 
kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kans-
sa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, 
tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat 
vastuussa ryhmän oppimisesta. 

Vertaisoppiminen sujuu, kun ryhmän jäsenet suhtautuvat kun-
nioittavasti toisiinsa ja hyväksyvät erilaisia näkökulmia opittavaan 
aiheeseen. Yhdessä pohtiminen mahdollistaa monipuoliset näkökul-
mat, avartaa ryhmän jäsenten kokemuspiiriä ja luo yhteisöllisyyden 
tunnetta ryhmän sisällä.  Vertaisopintoryhmä on osa yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaa ja sillä voi olla myös tärkeä tehtävä yhdistyksen 
toiminnan kehittäjänä ja rikastajana. 

Tässä ohjeessa vertaisopintoryhmästä käytetään lyhyempää opinto-
ryhmä nimitystä (opintoryhmä = vertaisopintoryhmä).

2 Tuki yhdistysten opintoryhmille
OK-opintokeskus tukee jäsenjärjestöjensä ja niiden yhdistysten opin-

toryhmien toimintaa ohjaamalla niiden laatua ja taloudellisesti.

2.1 Koulutuksen laatuun liittyvä tuki

OK-opintokeskuksen henkilökunta neuvoo opintoryhmän ohjaukseen 
ja toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on sujuva ja 
toimiva asiointi OK-opintokeskuksen ja opintoryhmän välillä. 

OK-opintokeskus kerää otannan perusteella opintoryhmistä opiske-
lijapalautteet. Palautekysely on jäsenyhdistyksille suunnattu maksuton 
palvelu. OK-opintokeskus kehittää mielellään opintoryhmätoimintaa 
yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi OK-opintokeskus voi yh-
dessä järjestöjen kanssa tarkastella opiskelijapalautteita ja suunnitella 
vuosittaisia painopisteitä opintoryhmien ohjaamiseksi laadukkaaseen 
opiskeluun. 
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2.2 Taloudellinen tuki

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 mi-
nuuttia) yhden kalenterivuoden aikana

• opintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen
kirjanpitoon.

Opintoryhmä voi saada taloudellista tukea enintään niin monelle op-
pitunnille kuin suunnitelmaan on vahvistettu. Tuen saaminen edellyt-
tää, että yhdistykselle on aiheutunut opintoryhmän opiskelusta kuluja. 
Tuki voi olla enintään tukihakemuksessa ilmoitettu kulujen yhteismää-
rä, ja se maksetaan tukihakemuksessa ilmoitetulle yhdistyksen tilille 
viimeistään hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden lopussa.

Taloudellinen tuki on enintään 3 €/oppitunti. Muuta tukea voidaan 
maksaa rajatulle määrälle opintoryhmiä, joiden opiskelusta on tehty 
OK-opintokeskuksen ja järjestön välillä erillinen sopimus.

Tukeen oikeuttavia kuluja ovat yhdistyksen maksamat
• ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan matkakulut ja yhdistyk-

sen näille maksamat palkkiot sosiaalikuluineen

• opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakulut

• tilavuokrat

• muut opiskelusta aiheutuneet kulut.

Esimerkki tuen laskemisesta:
Ryhmä on opiskellut 20 tuntia. Sillä on kuluja yhteensä 150 €. Tällöin talou-

dellinen tuki on 20 x 3 € = 60 €. Toisella ryhmällä on myös 20 hyväksyttävää 

oppituntia, mutta kuluja on vain 50 €. Tällöin tuki on 50 €.
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3 Opintoryhmän toteutus
3.1 Suunnitelman laatiminen 

Tallenna suunnitelma Okryverkkoon aina uuden opiskelukauden 
alkaessa. Jos et voi käyttää Okryverkkoa, lähetä paperilomake postitse 
(lomake 1). Lomakkeita voit tulostaa OK-opintokeskuksen verkkosi-
vuilta, www.ok-opintokeskus.fi > Koulutus > Vertaisopintoryhmät.

Tee suunnitelma kahden viikon sisällä opiskelun aloittamisesta.
OK-opintokeskus vahvistaa suunnitelman ja varaa opintoryh-

män käyttöön enintään sen tuntimäärän, jonka ilmoitat suunni-
telmassa. Opintoryhmän suunnitelma näkyy Okryverkossa silloin 
Vahvistettu-tilassa. Jos opintoryhmän toiminta keskeytyy, muista 
peruuttaa suunnitelma Okryverkossa tai ilmoita peruuntumisesta 
OK-opintokeskukseen.

Opintoryhmien opiskelukausi voi kestää muutamasta päivästä enin-
tään yhteen vuoteen saman kalenterivuoden aikana. OK-opintokeskus 
suosittelee, että vuoden alussa aloittavat ryhmät tekevät suunnitelmat 
erikseen kevät- ja syyskaudelle. Saman vuoden aikana voi toteuttaa 
useampiakin opintoryhmiä. 

3.2 Osallistujaluettelon täyttäminen

Lisää Okryverkon osallistujaluetteloon opintoryhmän jäsenten 
nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Voit 
täydentää osallistujaluetteloa, jos ryhmään tulee uusia osallistujia. 
Kokoontumisen päivämäärän ja keston voit lisätä jokaisen kokoontu-
misen jälkeen tai yhdellä kertaa opiskelukauden lopussa. Okryverkko 
seuraa automaattisesti suunnitelmassa ilmoitettua tuntimäärää, joten 
osallistujaluetteloon voit merkitä korkeintaan suunnitelmassa ilmoite-
tun tuntimäärän. Kirjaa osallistujaluetteloon vain opiskeluun liittyvät 
oppitunnit. 

3.3 Tukihakemuksen laatiminen

Tee selvitys opintoryhmän opiskelusta Okryverkkoon tai lähetä se 
paperilomakkeilla OK-opintokeskukseen kahden viikon kuluessa vii-
meisestä opintokokouksesta. Huom.! Vuoden 2016 lopussa  
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opiskelukautensa päättävien opintoryhmien selvitykset on toimi-
tettava OK-opintokeskukseen viimeistään 9.1.2017.

Ilmoita tukihakemuksessa vain ne kulut, jotka ovat syntyneet siltä 
opiskelukaudelta, jolle haet tukea.

Okryverkossa:
Kun opiskelukausi on päättynyt tarkista, että opintoryhmän osallis-

tujaluettelo on ajan tasalla ja täydennä sitä tarvittaessa. Täytä ja tallen-
na sen jälkeen tukihakemus. Huomaa, että Okryverkossa on 60 minuu-
tin aikaraja. Jos et käytä Okryverkkoa 60 minuuttiin, yhteys katkea ja 
täyttämäsi tiedot jäävät tallentumatta järjestelmään. Siksi varmista, 
että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ennen kuin ryhdyt täyttämään 
tukihakemusta Okryverkkoon. Tukihakemuksen tallentamisen jälkeen 
opintoryhmän tiedot siirtyvät Käsittelyssä-tilaan. Tämän jälkeen et 
voi tehdä enää muutoksia tukihakemukseen. Voit tarvittaessa tulostaa 
opintoryhmän tukihakemuksen ja osallistujaluettelon yhdistyksen 
arkistoon.

OK-opintokeskuksen verkkosivuilla on Vertaisopintoryhmien asioin-
tiohje, joka opastaa yksityiskohtaisesti Okryverkon käyttöön. Katso 
myös vertaisopintoryhmiä koskevat Okryverkon opasvideot.

Paperilomakkeilla:
Voit toimittaa opintoryhmän osallistujaluettelon (lomake 2) ja tuki-

hakemuksen (lomake 3) myös paperilomakkeilla. Huomaa, että postit-
se lähetettävään tukihakemuslomakkeeseen tarvitaan opintoryhmän 
yhteyshenkilön ja tositteiden hyväksyjän allekirjoitukset (kaksi eri 
henkilöä). He vahvistavat allekirjoituksillaan tietojen oikeellisuuden ja 
sen, että opiskelusta aiheutuneet kulut ovat yhdistyksen kirjanpidossa. 
Kulutositteet tarvitsee lähettää vain, jos OK-opintokeskus sitä erik-
seen pyytää.

Jos opintoryhmäsi on opiskellut yhden opiskelukauden aikana useita 
aiheita, liitä paperilla tehtyyn hakemukseen lomake Vertaisopintoryh-
män kokouskohtainen luettelo opiskelluista aiheista (lomake 4).

OK-opintokeskus ottaa yhteyttä opintoryhmän yhteyshenkilöön, jos 
opintoryhmän selvityksessä on täsmennettävää.
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Kun OK-opintokeskus on saanut kaikki tarvittavat tiedot 
opintoryhmästä, opintoryhmä voidaan hyväksyä taloudelliseen 
tukeen oikeuttavaksi. Tämä hyväksyminen näkyy Okryverkossa 
siten, että OK-opintokeskus muuttaa vertaisopintoryhmän tiedot 
Hyväksytty-tilaan. 

4 Palautekysely
OK-opintokeskus kerää 

otannan perusteella palaute-
tietoa opintoryhmien jäseniltä. 
Palautekysely on osa OK-opin-
tokeskuksen ohjauspalvelua 
ja opintokeskuksen lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on kehittää 
vertaisopiskelun laatua ja parantaa opintoryhmätoimintaan liittyvää 
asiointia OK-opintokeskuksen kanssa. OK-opintokeskus tekee pa-
lautekyselyn tuloksista tiivistelmän, joka lähetetään opintoryhmän 
yhteyshenkilölle.

5 Opintoryhmän ja opintokeskuksen 
vastuunjako

OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen yhdistykset toteuttavat opin-
toryhmiä yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Yhdistykset ovat 
koulutuksen toteuttajia ja OK-opintokeskus järjestäjä, joka vastaa 
koulutuksesta ja opinnoista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

5.1 Opintoryhmän toteuttajan vastuu

Opintoryhmän toteuttaja (eli yhdistys) vastaa opintoryhmän opiske-
lusta, järjestelyistä, vakuutuksista, osallistujien tietosuojasta ja muista 
olosuhteista. Yhdistys vastaa opintoryhmän kulujen maksamisesta ja 
siitä, että opintoryhmän kulut merkitään yhdistyksen kirjanpitoon. 
Opintoryhmän yhteyshenkilö vakuuttaa, että kaikki OK-opintokeskuk-
selle annetut tiedot ovat oikeita ja kulut kirjanpidon mukaisia.

Opintoryhmän yhteyshenkilö voi olla yhdistyksen nimeämä henkilö, 
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joka huolehtii yhdistyksensä kaikkien vertaisopintoryhmien ja opin-
tokeskuksen välisestä yhteydenpidosta. Yhteyshenkilönä voi toimia 
myös ryhmän ohjaaja.

Opintoryhmän yhteyshenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että 
ryhmä suunnittelee opintonsa yhdessä. Hän toimittaa opintokes-
kukseen ryhmän opintosuunnitelman ja tukihakemuksen. Hän myös 
huolehtii siitä, että ryhmä päättää opiskelukautensa kuluvan kalenteri-
vuoden aikana (viimeistään 31.12.).

Opintoryhmän toteuttaja sitoutuu säilyttämään tukihakemuksen pe-
rusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla 
ja antamaan ne pyydettäessä OK-opintokeskuksen tai viranomaisen 
nähtäväksi.

OK-opintokeskus pitää näkyä opintoryhmän ilmoituksissa ja ryhmän 
jäsenille jaettavassa materiaalissa. Yksinkertaisimmin se tapahtuu li-
säämällä ilmoituksiin ja opiskelumateriaaleihin ”OK-opintokeskus”-lo-
go. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta www.ok-opintokes-
kus.fi/logot.

Jos OK-opintokeskus epäilee taloudellisen tuen väärinkäyttöä, se voi 
jättää tuen maksamatta osittain tai kokonaan.

5.2 Opintoryhmän järjestäjän eli OK-opintokeskuksen vastuu

OK-opintokeskus valvoo, että opintoryhmän kulut ovat opiskelusta 
aiheutuneita ja todenmukaisia. Tarvittaessa OK-opintokeskus pyytää 
ryhmän tositteet nähtäväkseen.

OK-opintokeskus vastaa opintoryhmistä opetusviranomaisille. 
OK-opintokeskus vastaa siitä, että opintoryhmät ovat pedagogisesti 
laadukkaita ja huolehtii opintoryhmien arvioinnista, jota opetusviran-
omaiset edellyttävät.

OK-opintokeskuksen henkilökunta toimii apunasi. OK-opintokes-
kuksen koulutussuunnittelijat neuvovat opintoryhmän ohjaamisen ja 
toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Heidän yhteystietonsa löytyvät 
verkkosivuilta osoitteesta www.ok-opintokeskus.fi/yhteystiedot. Toi-
mistosihteeri Tiia Herlevi, puh. 040 839 8777  tai sähköposti  
tiia.herlevi@ok-opintokeskus.fi, neuvoo opintoryhmien asiointiin ja 
taloudelliseen tukeen liittyvissä kysymyksissä.
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OKRYVERKON KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN HAKULOMAKE  

Täytä tämä lomake ja postita OK-opintokeskukseen. Saat vastauspostina käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla 
voit kirjautua opintokeskuksen www-sivujen (www.ok-opintokeskus.fi) kautta Okryverkkoon. 

Hakijan henkilötiedot 
Hakijan etunimi  Hakijan sukunimi  

Sähköpostiosoite  Puhelin  

Täytä seuraava kohta vain, jos sinua ei tavoita yhdistyksen osoitteesta. 
Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Saatuasi tunnuksen voit itse päivittää yhteystietosi Okryverkossa Omat perustiedot -kohdassa. Nimesi muuttuessa, tai jos et enää ole 
Okryverkon käyttäjä, ota yhteyttä OK-opintokeskukseen.  

Käytän Okryverkkoa seuraavissa tehtävissä:  

Opintojakson vastuuhenkilö Vertaisopintoryhmän vastuuhenkilö 
Ammatillisen lisäkoulutuksen 
vastuuhenkilö  

Asemani/tehtäväni yhdistyksessä  

Rastita alla oleviin ruutuihin tehtäväalueesi.  Näin autat opintokeskusta kohdentamaan tiedotuksensa oikein. 
Koulutus    Viestintä        Aluetyö  

Keskusjärjestö tai piiri voi nimetä vastuukäyttäjän, joka voi seurata ja tehdä tilastoja oman järjestönsä tai piirin 
opintotoiminnasta.  Jos käyttäjälle annetaan laajemmat lukuoikeudet, rastita tarvittaessa näistä vain toinen: 

Keskusjärjestön vastuukäyttäjä     Piirin/alueen vastuukäyttäjä   

Yhdistyksen tiedot 
Yhdistyksen nimi 

Järjestö, johon yhdistys kuuluu 

Yhdistyksen lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

SÄHKÖISEN ASIOINNIN VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS 
Tunnuksen hakijana vakuutan, että kaikki Okryverkossa antamani opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien tiedot ovat 
todellisia ja lupaan noudattaa OK-opintokeskuksen antamia ohjeita Okryverkon käytöstä. Ymmärrän, että tunnukseni 
ovat henkilökohtaiset, ja niitä käyttäessäni toimin yhdistykseni edustajana. Sitoudun ilmoittamaan OK-
opintokeskukselle, kun oikeuteni tunnuksiin päättyy.   
Opintojakson/vertaisopintoryhmän toteuttajayhdistys sitoutuu toimittamaan pyydettäessä alkuperäiset asiakirjat OK-
opintokeskukselle. 

Päiväys  
………………………………………………………………………………………………          
Käyttäjätunnuksen hakijan allekirjoitus 

   ……………………………………………………………………………………………… 
   Yhdistyksen puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

Lomake 9 
2016

OK-opintokeskus täyttää 
Käyttäjätunnus 

Salasana 
 

Lomakkeet
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Lomake 1 
2016 

VERTAISOPINTORYHMÄN SUUNNITELMA 
OK-opintokeskus täyttää 

Vertaisopintoryhmän nimi 

Mitä osallistujan on tarkoitus oppia  

Millaisia tietolähteitä aiotaan käyttää 

Opiskelukauden alkamispäivä   /  2016 ja päättymispäivä   /  2016 

Opintoryhmän hakema oppituntimäärä vähintään 10 oppituntia (1 oppitunti = 45 min) 

Opintoryhmän osallistujamäärä 

Kunta               

Järjestö  

Piiri   

Yhdistys  
(rekisteröity) 

Ohjaajan/yhteyshenkilön sukunimi       Etunimi 

Lähiosoite   Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin päivisin  Sähköpostiosoite 

Ole hyvä ja täytä kaikki kohdat ja toimita suunnitelma OK-opintokeskukseen kahden viikon kuluessa 
opiskelun aloittamisesta. 



15

   (OK täyttää)  

   VERTAISOPINTORYHMÄN OSALLISTUJALUETTELO 

Vertaisopintoryhmän nimi  

Kokoontumiskerta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kokoontumispäivä 

Kuukausi 

Kokoontumisen kesto oppitunteina ( 45 min) 

Nimi (tekstaten) Sähköpostiosoite (tekstaten) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

  tunnus 

Lomake 2 
2016 

Osallistujien sähköpostiosoitteet tarvitaan mahdollista arviointia varten.  Sähköpostiosoitteita ei käytetä markkinointitarkoituksiin 
eikä niitä luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.         
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VERTAISOPINTORYHMÄN KOKOUSKOHTAINEN LUETTELO OPISKELLUISTA 
AIHEISTA  

Opintoryhmän nimi  1. kokous oli

Ohjaajan nimi  

Käytä tätä lomaketta, jos ryhmällä on useita eri opiskeluaiheita opiskelukauden aikana. 

Kirjoita aiheen kohdalle kunkin opintokokouksen keskeisin asiasisältö. Lähetä lomake OK-tukihakemuksen 
liitteenä OK-opintokeskukseen. 

1. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
2. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
3. opintokokouksen aihe
ja pvm. 

4. opintokokouksen aihe
ja pvm. 

5. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
6. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
7. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
8. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
9. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
10. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
11. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
12. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
13. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
14. opintokokouksen aihe
ja pvm. 
15. opintokokouksen aihe
ja pvm. 

Lomake 4 
2016 
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VERTAISOPINTORYHMÄN OK-TUKIHAKEMUS  

 OK-opintokeskus täyttää 

Opintoryhmän nimi Kunta Järjestö 

Ryhmän ohjaajan/yhteyshenkilön nimi Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Mitä ja miten vertaisopintoryhmässä opittiin 

 Opiskelussa käytetty aineisto (esim. kirjallisen materiaalin nimet ja tekijät, asiantuntijat, internet) 

Ryhmässä oli jäseniä       miestä,    naista.  
Ryhmä opiskeli yhteensä     oppituntia   kokouksessa. 
Opiskelukausi alkoi      /  2016 ja päättyi   /   2016  

Opintoryhmä täyttää  OK-opintokeskus täyttää 

Ryhmän kulut yhteensä OK-tukeen 
oikeuttavat kulut 

Ryhmälle ei syntynyt 
OK-tukeen oikeuttavia kuluja 

Maksettava OK-tuki 

Todistamme yllä olevat kulut vertaisopintoryhmän opiskelusta aiheutuneiksi ja todellisiksi. Kulutositteet 
ovat rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpidossa. 

   Ohjaajan/yhteyshenkilön allekirjoitus    Tositteiden hyväksyjän allekirjoitus (eri henkilö)  

   Nimen selvennys (tekstaten)    Nimen selvennys (tekstaten) 

   Yhdistyksen pankkitili: 
  IBAN-tilinumero     

Lähiosoite 

   BIC     Postinumero ja postitoimipaikka 

   Tilin omistajan nimi Puhelinnumero 

 Päiväys 

Opintoryhmät toimittavat OK-tukihakemuksen OK-opintokeskukselle kahden viikon kuluessa viimeisestä 
opintokokouksesta. Joulukuussa 2016 toimintansa päättävät ryhmät toimittavat tukihakemuksen viimeistään 9.1.2017.  
Liitteet:    Vertaisopintoryhmän osallistujaluettelo  

  Kokouskohtainen luettelo opiskelluista aiheista  Lomake 3  
2016 

Tunnus 
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VERTAISOPINTORYHMÄN OK-TUEN EDELLYTYKSET VUONNA 2016 

1. Vertaisopintoryhmä toimittaa suunnitelman OK-opintokeskukselle ja varaa käyttöönsä 
vähintään 10 oppituntia. Opiskelukausi päättyy viimeistään 31.12.2016. 

2. Ryhmään kuuluu vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä.

3. Vertaisopintoryhmän ohjaaja ja tositteiden hyväksyjä vastaavat siitä, että hakemuksessa 
esitetyt kulut ovat ryhmän opiskelusta aiheutuneita ja todellisia. 

4. Yhdistys on velvollinen hoitamaan maksamistaan opintoryhmän ohjaajan palkkiosta 
aiheutuvat lakisääteiset kulut. 

5. Opintoryhmän opiskelusta aiheutuneet kulut ovat OK:n jäsenyhteisöihin kuuluvan 
rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpidossa. Opintokeskus valvoo, että vertaisopintoryhmän 
kulut ovat opiskelusta aiheutuneita ja todenmukaisia. Pyydettäessä ryhmän tositteet on 
esitettävä opintokeskukselle. 

6. OK-tuen määrään vaikuttavat opiskelukauden tuntimäärä ja opiskelusta aiheutuneiden 
kulujen määrä. Tuki voi olla enintään opiskelusta aiheutuneiden kulujen määrä. 

7. Opintokeskus ratkaisee OK-tuen perusteeksi hyväksyttävien oppituntien enimmäismäärän 
ja päättää tuen määrästä. OK-tuki maksetaan rekisteröidyn yhdistyksen pankkitilille. 

8. Opintokeskuksella on oikeus olla maksamatta OK-tukea opintoryhmän opiskeluun joko 
osittain tai kokonaan, jos opiskelu ei täytä säännösten ja opintokeskuksen antamien ohjeiden 
vaatimuksia.  

OK-opintokeskus 
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Oletko tutustunut OK-opintokeskuksen 
tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin?
Verkkosivuillamme osoitteessa www.ok-opintokeskus.fi on 
OK-opintokeskus kouluttaa -kalenteri, josta näet vuodeksi 
2016 suunnitellut koulutukset. Koulutuksen nimeä 
klikkaamalla  pääset lisätietosivulle ja ilmoittautumaan.

Tervetuloa kehittämään osaamistasi kanssamme!

OK-opintokeskuksen oppaat on suunniteltu yhdistystoimijalle
Tilauslomake on verkkosivuillamme.

Oppaan hinta on 12 €



www.ok-opintokeskus.fi




