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Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis

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

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäsenjärjestöihinne kuuluu 
vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä.  

Toimimme valtakunnallisesti. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä. Lisäksi Siviksellä on neljä 
aluetoimistoa, jotka sijaitsevat Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa.  

Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. 
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Vapaaehtoistyö on oppimisen paikka

• Vapaaehtoistoiminnassa opitaan hyödyllisiä asioita, ja kiinnostus 
niiden tunnustamiseen esimerkiksi työelämässä ja opinnoissa kasvaa 
koko ajan. 
– Aineistossamme noin 35 % vapaaehtoistyötä tehneistä vastaajista on kokenut 

näitä hyötyjä 
• Tulokset toistavat monissa maissa tehtyjä tutkimuksia, joiden 

mukaan mitä korkeampi koulutus, sitä enemmän tehdään 
vapaaehtoistyötä 
– Kasautuminen näkyy osallistumisena mutta myös siinä miten oppimista 

koetaan vapaaehtoistoiminnassa tapahtuvan (Nuorisobarometri 2017; Fields 
2007)
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Nuorille oppiminen on tärkeää tulevaisuuden 
kannalta

• Tuore Nuorisobarometri tukee käsityksiä 
vapaaehtoistyössä oppimisesta: 
– Nuoret kokevat koulun ulkopuolisen maailman, kuten 

vapaaehtoistoiminnan ja harrastukset, tärkeinä paikkoina oppia. 
Osallistumattomuus vähentää mahdollisuuksia. Ongelma 
erityisesti poikien kohdalla. 

– Monet taidot (esim. sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisu) ovat 
yhteneväisiä tulevaisuuden työssä ja vapaaehtoistyössä 
tarvittavien taitojen kanssa, kuten mm. Future Skills for 
Volunteering –hanke on selvittänyt.
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Oppiminen on tärkeää myös inhimillisen kasvun 
ja yhteisöllisyyden takia

• Vapaaehtoistoiminnassa oppiminen lisää myös 
työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden 
itsetuntoa ja kykyä osallistua 

• Järjestötoiminnan kannalta toiminnassa oppiminen 
ja kouluttautuminen lisäävät sitoutumista omaan 
yhteisöön
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Järjestöt tarvitsevat kykyä viestiä ja ohjata 
vapaaehtoisia

• Osallistumista esteenä nähdään mm. 
tietämättömyys vapaaehtoistyön mahdollisuuksista 
ja se, ettei ole pyydetty mukaan. 
– Opintokeskus Siviksen tuore kysely järjestöjen ja 

yhdistysten osaamistarpeista paljastaa, että viestintä ja 
vapaaehtoisten ohjaaminen pysyvät akuutteina tarpeina 

– > vapaaehtoistyön uudet muodot – sopivuus kaikille 
– > mahdollisuuksista kertominen
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Kiitos!

marion.fields@ok-sivis.fi
Twitter. @marion_fields

mailto:marion.fields@ok-sivis.fi


Opintokeskus Sivis

Seuraa meitä verkossa ja somessa
Uudistuneilla verkkosivuillamme kerromme omasta tehtävästämme 
järjestökoulutuksen edelläkävijänä, jaamme työkaluja ja vinkkejä yhdistys- ja 
järjestötoiminnan kehittämiseksi sekä kerromme tulevista 
järjestökoulutuksistamme: 
https://www.ok-sivis.fi/
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https://www.facebook.com/OpintokeskusSivis/ 
https://twitter.com/SivisNYT 

https://www.instagram.com/opintokeskussivis/ 

https://www.linkedin.com/company/10575814/

https://www.ok-sivis.fi/
https://www.facebook.com/OpintokeskusSivis/
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https://www.linkedin.com/company/10575814/

