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Vertaisopintoryhma  Sivisverkossa 

 Ohje Sivisverkkoon kirjatumiseen 

Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti. Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria 

vertaisopintoryhmäsi ilmoittautumisten keräämisessä ja markkinoinnissa, tiedot siirtyvät sinne 

automaattisesti koulutuksen suunnitelmasta, joten suunnitelman hyvä kieliasu on tärkeä. Ohjeessa 

* -merkityt kohdat ovat pakollisia kenttiä.  

Suunnittele vertaisopintoryhmä 
 

Valitse Sivisverkon ylälaidan valikosta Koulutus-osiosta Tee uusi -toiminto. 

Sivulta voit valita:  

a) suunnitteletko kokonaan uuden vertaisopintoryhmän, ohje s. 1.  

b) kopioitko aiemmin toteutetun vertaisopintoryhmän, ohje s. 3  

 
 

a) Suunnittele uusi (Opintoryhmän suunnitelman laatiminen) 
 

 

Kun valitset Suunnittele uusi näkymän, avautuu vertaisopintoryhmän tyhjä suunnitelma. 

Suunnitelman ylälaidasta näet, minkä verran opintoryhmätunteja on vielä käytettävissä. 

Vertaisopintoryhmän nimi*  

Kirjoita vertaisopintoryhmälle sen sisältöä kuvaava ytimekäs ja ymmärrettävä nimi. Ryhmän 

nimessä ei voi olla kokous, retki tai leiri -sanoja. 

https://www.ok-sivis.fi/media/sivisverkko-materiaalit/ohje-sivisverkkoon-kirjautumiseen-yhdistyksille-ja-piireille.pdf


   

2 
 

Ajankohta* 

Merkitse vertaisopintoryhmän alkamis- ja päättymisaika. Suosittelemme, että ryhmän suunnitelma 

tehdään Sivisverkkoon aikaisintaan kolme kuukautta ennen ryhmän opiskelukauden alkamista, tai 

viimeistään kaksi viikkoa ryhmän alkamisen jälkeen. 

Paikka* 

Merkitse paikka, jossa vertaisopintoryhmä kokoontuu. Jos rastitat vaihtoehdon: 

Vertaisopintoryhmään voi osallistua verkossa, lisää paikka kohtaan yhdistyksen toimiston osoite.  

Jos koulutus toteutetaan samanaikaisesti useammalla paikkakunnalla, esimerkiksi 

videoneuvottelun välityksellä, merkitse kaikki paikat suunnitelmaan + Lisää paikka -painikkeen 

avulla. 

Esittely* 

Kuvaa vertaisopintoryhmän sisältöä muutamalla lauseella. Tämä kuvaus tulee näkyviin myös 

koulutuskalenteriin, jos valitset ”saa näkyä koulutuskalenterissa” suunnitelman toisella sivulla. 

Aiheluokka*  

Valitse aiheluokka -alasvetovalikosta ryhmäsi sisältöä parhaiten kuvaava luokka. Tätä valintaa 

käytetään opintokeskuksen koulutusten tilastoinnissa Tilastokeskukseen. 

Osaamistavoitteet: Mitä on tarkoitus oppia* 

Kirjoita, mitä osallistujan odotetaan osaavan osallistuttuaan vertaisopintoryhmän toimintaan. 

Esimerkiksi, osallistuja osaa: kutoa sukan, venytellä oikein, jne. 

Ohjelma* 

Ohjelman lisäämiseen on kaksi vaihtoehtoa. 1) Voit tehdä sen suoraan tekstikenttään tai 2) tuoda 

liitetiedostona. Kerro ohjelmassa vertaisopintoryhmän kokoontumisten päivämäärät, kellonajat ja 

sisällöt. Ryhmän tulee opiskella vähintään 10 tuntia. Ryhmällä pitää olla aina opinnollinen tavoite. 

Tukeen oikeuttavaa toimintaa ei ole virkistystoiminta, juhlat, myyjäiset, vuosikokoukset tai 

yhdistyksen tapahtumat. 

Opiskelutunnit* 

Merkitse kenttiin lähiopiskelun ja etäopiskelun tunnit. Etäopiskelulla tarkoitetaan sitä, että ryhmä 

kokoontuu esimerkiksi verkon välityksellä. 

Vastuuhenkilöt* 

Jos vertaisopintoryhmällä on sinun lisäksi yhdistyksessäsi yksi tai useampi hallinnollinen 

vastuuhenkilö, voit antaa heille hallinnointioikeudet kyseiseen vertaisopintoryhmään Valitse 

vastuuhenkilö -painikkeen kautta avautuvasta alasvetovalikosta. Huom! lisättävillä henkilöillä 

pitää olla voimassa oleva käyttöoikeus Sivisverkkoon kyseiseen organisaatioon. Jos toimit itse tai 

lisäämäsi vastuuhenkilö toimii ryhmässä myös ohjaajana, muista rastittaa Toimii ohjaajana -

kohta, niin tiedot siirtyvät automaattisesti Ohjaajat ja osallistujat -välilehdelle. 



   

3 
 

Ohjaajat* 

Listaa tähän kohtaan kaikki ryhmän ohjaajina toimivat henkilöt ja heidän tiedot: etunimi, 

sukunimi ja sähköpostiosoite. Jos ohjaajalla ei ole sähköpostiosoitetta, hänen nimeään ei tarvitse 

lisätä tähän kohtaan. Voit lisätä uuden ohjaajan/kouluttajan + Lisää kouluttaja -painikkeesta. 

Osallistujamäärä* 

Mieti ryhmän toteuttamisen kannalta ihanteellinen minimi ja maksimi osallistujamäärä. 

Saadaksesi Siviksen taloudellisen tuen, ryhmässä pitää olla vähintään viisi osallistujaa.  

Opetuskieli* 

Valitse vertaisopintoryhmän opetuskielenä käytettävä kieli alasvetovalikosta. 

Paina lopuksi sivun alalaidasta Seuraava-painiketta, jonka jälkeen paina Valmis-painiketta. 

Huom! Tallenna luonnos -painike on tarkoitettu tallentamaan suunnitelma vain väliaikaisesti, 

esim. jos joudut keskeyttämään suunnitelman tekemisen. Suunnitelman on oltava Sivisverkossa 

Julkaistu-tilassa viimeistään kaksi viikkoa ryhmän opiskelukauden alkamisen jälkeen. Järjestelmä 

varaa tunnit opintoryhmän käyttöön vasta kun opintoryhmän suunnitelma on tallennettu 

Julkaistu-tilaan. 

 

Ilmoittautumistiedot (suunnitelman toinen sivu) 
 

 

 Saa näkyä koulutuskalenterissa: jätä tähän kohtaan rasti, jos vertaisopintoryhmäsi saa 

näkyä Sivisverkon koulutuskalenterissa, tai haluat hyödyntää kalenteria ryhmäsi 

markkinoinnissa 

 Osallistujaksi voi ilmoittautua Sivisverkon koulutuskalenterin kautta: jätä tähän 

kohtaan rasti, jos haluat kerätä osallistujien tiedot suoraan Sivisverkkoon 

Jos et rastita Saa näkyä -koulutuskalenterissa kohtaa, sinun ei tarvitse täyttää 

ilmoittautumissivun muita tietoja, paina vain lopuksi Valmis-painiketta  

Jos olet valinnut Saa näkyä koulutuskalenterissa, täytä seuraavat kohdat: 

Ilmoittautuminen: Lisää tähän kenttään päivämäärä, mihin mennessä osallistujien tulee 

ilmoittautua vertaisopintoryhmään. Tämän päivämäärän jälkeen ilmoittautuminen ei onnistu 

Sivisverkon koulutuskalenterin kautta. 
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Yhteenveto ilmoittautumisista: Voit valita tästä kohdasta, tuleeko sähköpostiisi yhteenveto 

ryhmään Sivisverkon koulutuskalenterin kautta ilmoittautuneiden tiedoista päivittäin, kerran 

viikossa tai ei lainkaan. 

Koulutuskalenterin taustakuva: Lisää halutessasi koulutuskalenteriin oma taustakuvasi. Jos et 

lisää omaa kuvaa, näkyy koulutuskalenterissa oletusarvoinen taustakuva. 

Koulutuskalenterin sivukuva: Voit lisätä kuvan myös koulutuskalenteriin kalenterin sijaintia 

näyttävän kartan alapuolelle 

Viestit - ilmoittautuminen ja varasijat: Muotoile kenttiin selkeät viestit, jotka lähtevät 

järjestelmästä automaattisesti henkilöille, kun he ilmoittautuvat vertaisopintoryhmään. Muista 

mainita viestissä, mistä ryhmästä on kyse ja mahdolliset lisätiedot. 

Lisäkentät: Jos sinun tarvitsee kysyä osallistujilta muita kuin yllämainittuja ryhmän opiskeluun tai 

ilmoittautumiseen liittyviä kysymyksiä (esim. ruokavalio, peruutusehdot tms.), voit kysyä 

sitä/niitä lisäämällä ilmoittautumislomakkeeseen tekstikenttiä ja kirjoittamalla niihin oman 

kysymyksen. 

Lopuksi paina Valmis-painiketta. 

 

b) Kopioi vanha pohjaksi 

 

Kun valitset Vertaisopintoryhmän Tee uusi -valikosta Kopioi vanha pohjaksi -toiminnon, pääset 

valikkoon, jossa sinulle näkyvät kaikki järjestön vertaisopintoryhmien suunnitelmat. 

Hakutulokseen listautuvien koko järjestön toteuttamien vertaisopintoryhmien nimien perässä on 

Kopioi pohjaksi -painike. Paina tästä painikkeesta, jos haluat käyttää kyseistä vertaisopintoryhmän 

suunnitelmaa uuden suunnitelman pohjana. 

Avautuvassa vertaisopintoryhmän suunnitelmassa ryhmän sisällölliset kentät ovat valmiiksi 

täytettyjä. Pääset muokkaamaan ja täydentämään niitä halutessasi. Alla on lueteltu ne kentät, 

joiden täyttäminen on pakollista. Näiden kenttien täyttämiseen löydät ohjeet a) Suunnittele uusi -

kohdasta, alkaen ohjeen sivu 1.  

 Ajankohta* 

 Paikka* 

 Vastuuhenkilöt* 

 Ohjaajat* 
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Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria, muista täyttää myös Ilmoittautumistiedot –sivun kentät. 

Ohje sivulla 3 alalaidassa. 

 

Vertaisopintoryhmän hallinnointi (tietojen muokkaus) 

 

 

Kun vertaisopintoryhmän suunnitelma on valmis, pääset tarkastelemaan tekemääsi suunnitelmaa 

menemällä Sivisverkon valintanauhasta Koulutukset -kohtaan tai Sivisverkon etusivulta Omat 

koulutukseni kohdasta. Pääset muokkaamaan ja hallinnoimaan vertaisryhmästi tietoja 

Muokkaa/hallinnoi -painikkeella 

Huom! Jos painat hakutuloksen aktiivista nimilinkkiä, pääset tarkastelemaan koulutuksen sisältöä ja 

rakennetta, mutta et pääse muokkaamaan sen tietoja. 

 

Vertaisopintoryhmän tiedot 
 

 

Tästä kohdasta pääset tarkastelemaan ryhmän suunnitelman yhteydessä vertaisopintoryhmästä 

kirjaamiasi tietoja ja päivittämään tarvittaessa. Ryhmän tietoja voi päivittää siihen saakka, kun 

ryhmän toiminta on päättynyt ja kuluselvitys tehty. Käytä Tallenna –painiketta. 

Vertaisopintoryhmän nimeä, osaamistavoitteita ja opetustunteja ei voi muokata. Huomaathan, että 

päivitetyt tiedot siirtyvät myös koulutuskalenteriin, jos se on käytössä. 

Osallistujapalaute* 

Osallistujapalaute -toiminto otetaan vertaisopintoryhmien osalta käyttöön Sivisverkossa myöhemmin, ja 

siitä ohjeistetaan ryhmiä käyttöönoton yhteydessä erikseen. 
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Ohjaajat ja osallistujat 
 

 

Ohjaajat ja osallistujat -välilehdellä voit hallinnoida vertaisopintoryhmän ohjaajien ja osallistujien 

tietoja. Jos ohjaajien nimissä tai yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, ne kannattaa käydä 

päivittämässä Sivisverkkoon.  

Osallistujalista -kohtaan päivittyvät ne osallistujat automaattisesti, jotka ovat ilmoittautuneet 

ryhmään Sivisverkon koulutuluskalenterin kautta. Näistä ilmoittautumisista saat myös koosteen 

sähköpostiisi päivittäin tai viikoittain, jos olet sen valinnut ilmoittautumistietojen määrittelyn 

yhteydessä. 

Jos et käytä Sivisverkon kalenteria vertaisopintoryhmän osallistujien ilmoittautumisiin, 

suosittelemme, että osallistujalista tuodaan Sivisverkkoon ennen vertaisopintoryhmän toiminnan 

alkamista. Voit lisätä osallistujat Sivisverkkoon lisäämällä heidät yksittäin + Lisää osallistuja -

painikkeen kautta. Pakollisia tietoja osallistujista ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite (jos on) 

ja sukupuoli.  

Voit tuoda suuremman määrän osallistujia kerralla Sivisverkkoon hyödyntämällä Tuo osallistujat 

tiedostona -toimintoa. Huom! Sinun tulee käyttää tässä tapauksessa Sivisverkon valmista 

tiedostopohjaa. 

1. Lataa ensin Sivisverkosta tiedostopohja Lataa tiedostopohja -painikkeen kautta omalle 

koneellesi. 

2. Täytä osallistujatiedot (etunimi, sukunimi, sähköposti ja sukupuoli) lataamaasi 

tiedostopohjaan ja tallenna valmis tiedosto omalle koneellesi. Pienen hetken päästä sivun 

alapuolelle tulee esiin lista tiedostopohjaan merkityistä osallistujista. 

3. Tuo valmis tallennettu tiedosto Sivisverkkoon omalta koneeltasi Selaa -painikkeen kautta, 

kuten liitetiedosto sähköpostiin. Paina lopuksi Lataa tiedosto -painiketta. 

4. Klikkaa lopuksi vielä Lisää osallistujat –painiketta. 

Vertaisopintoryhmän päättymisen jälkeen vastuuhenkilön tulee tarkistaa osallistujaluettelo. Poista 

osallistujalistalta ne henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet ryhmän toimintaan. Tarkista myös, että 

osallistujien sähköpostiosoitteet ovat oikein, koska osallistujapalautekysely lähetetään osallistujien 

sähköpostiin. Voit lähettää itse osallistujapalautteen heti osallistujalistan tarkistamisen jälkeen 

Lähetä osallistujapalaute -painikkeen kautta (toiminto ei vielä käytössä).  
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Kuluselvitys 

 

 

Vertaisopintoryhmän päättymisen jälkeen koulutuksen vastuuhenkilön tulee tarkistaa ja täydentää 

mahdollisimman nopeasti koulutuksen osallistujien ja ohjaajien tiedot, sekä päivittää ohjelma 

koulutusta vastaavaksi. Lisäksi tulee laatia kuluselvitys. 

Koulutuksen/opintoryhmän vastuuhenkilö tekee kuluselvityksen maksetuista 

vertaisopintoryhmän kuluista Sivisverkkoon. Voit käydä katsomassa ja halutessasi täydentää 

koulutuksen kuluselvityslomaketta jo ennen kuin ryhmä on päättynyt. Laadi selvitys viimeistään 4 

viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Vuoden 2017 lopussa toteutuneiden 

vertaisopintoryhmän selvitykset tehdään viimeistään 15.1.2018.  

Kuluselvitys laaditaan Sivisverkossa vertaisopintoryhmän hallinnointinäkymässä Kuluselvitys -

välilehdellä. 

Opetustunnit: Täydennä tähän kohtaan vertaisopintoryhmän toteutuneet lähiopetuksen ja 

etäopetuksen tunnit. Jos ilmoittamasi toteutuneiden tuntien määrä on erisuuruinen kuin 

suunnitelmassa, tulee opetustuntien alapuolelle kenttä: Muutokset ohjelmassa vrt. alkuperäiseen 

täydennä tähän kenttään perustelu tuntimuutokselle. 

Kulut: Täydennä kenttiin vertaisopintoryhmän toteutuksesta syntyneet kulut. Jokaisen kululajin 

kohdalta löydät info-nappulan, jossa on tarkemmin kerrottu, mitä kuluja kuhunkin kenttää tule 

syöttää. Kuluselvityksessä tulee olla eriteltynä vertaisopintoryhmän koskevat todelliset ja 

todennettavat kulut. Opintokeskus hyväksyy vertaisopintoryhmän kuluiksi ryhmän 

järjestämisestä aiheutuneet välittömät kulut. 

Lisätiedot: Kirjoita tähän kenttään tilityksen kannalta oleellisia asioita, jotka haluat Siviksen 

tietoon.  

Viitetieto: Lisää tähän halutessasi viitenumero tai teksti, jonka haluat näkyvän Siviksen 

maksamassa tuessa yhdistyksen tilillä. 

Kun kuluselvitys on valmis, paina lopuksi Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta 

 


