Opintokeskus Sivis on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka
kautta saamme taloudellista ja myös pedagogista tukea
koulutusten suunnittelun sekä laadunvalvontaa
koulutuksiimme
• taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle
• koulutuksen laadun kehittäminen räätälöidysti
• koulutuksen kokonaissuunnittelun konsultointi
• tuki osaamisperustaiseen koulutuksen suunnitteluun
• verkkokoulutuksen ohjaus ja kehittäminen
• valmiita verkkokoulutusmalleja ja itseopiskelumateriaaleja
• osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tuki
• osaamismerkkien käytön tuki ja ohjaus
• Siviksen toteuttamat koulutukset jäsenjärjestöjen
työntekijöille
• tilauskoulutukset
• Erätauko-dialogimenetelmän tuki ja koulutus
• SivisNYT-verkkojulkaisu

Taloudellinen tuki on meillä tutuin
Ja perinteisin, mutta nyt siinäkin
tarvitaan uusi startti!

Parhaimmillaan meille on myönnetty SIVIS -tukitunteja noin 22000, jotka
saimme myös kaikki käytettyä.
Viime vuonna saimme 15000 tuntia, joista käytimme vain 4300 tuntia
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Keskustoimisto, turvatalot ja kaikki piirit käyttävät Sivistukea melko hyvin,
joskaan eivät ihan kaikkiin koulutuksiin tällä hetkellä.

Koulutusta järjestäneitä osastoja:
2019: 108 kpl
2020: 87 kpl
Osastoista noin 1/3 käyttää Sivis –tukea (vertailu 2019)
Sivisverkosta saadaan valtakunnalliset koulutustilastot ja –raportit sekä palautekoonnit
koulutuksista. Myös yksittäinen osasto voi hyödyntää Siviksen raportteja esim. omissa
vuosikertomuksissaan!
Tärkeää on silti muistaa, että Sivis –koulutukset eivät voi olla ”varainhankinnallisia” vaan tuki on 55
% toteutuneista kuluista (26 €/tunti).

Nykyisilläkin koulutusmäärillä saisimme kaiken tuen käytettyä jos
järjestämme edes suurimman osan koulutuksistamme Siviksen kautta
Koulutusten ja koulutettujen määrä 2017-2020
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SPR Koulutusmallit Sivisverkossa 1.4.21 (22 kpl)
Koulutusmallin idea on, että
Ensiapupäivystäjän peruskurssi
Ensihuollon peruskurssi
Etsinnän peruskurssi
Henkinen tuki ystäville
Henkisen tuen peruskurssi + ruots.
In action:hyvät tyypit toimii/Hätäea yläkoululaisille
Kotoutumisen tukena 3t
Leiriohjaajankoulutus
Luonto osaksi hyvinvointia
Läksyhelppiohjaajakoulutus

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 2t
Opetusnäyte: Ohjattu opetusharjoitus
Osastoviestinnän perusteet
Punainen Risti tutuksi
Ulkoiluystävän peruskurssi
Vapepan hälytysryhmäläisen peruskurssi
Vapepan peruskurssi
Välineosa: Oppimisen ohjaaminen
Ystävänä omaishoitoperheessä
Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa + ruots.
Ystävätoiminnan jatkokurssi 6 t
Ystävätoiminnan peruskurssi 3 t + ruots.

• osaamistavoitteet ja sisällön kuvaukset on yhteismitallisesti ja
osaamislähtöisesti määriteltyjä.

• se sisältää opintopisteytys-/mitoituslaskurin - eli työkaluja
koulutusten opinnollistamiseen, jolloin vertailtavuus oppilaitosten
tutkintovaatimuksiin mahdollistuu!
• sisältää printattavat opintopisteytetyt todistukset, joissa
koulutusmallista siirtyvä kurssikuvaus ja meidän järjestön kuvaus
liitteenä. Sähköisiä allekirjoittajia ovat SPR:n pääsihteeri ja Siviksen
toiminnanjohtaja yhdessä.

•

sisältää automaattiset palautekyselyt ja niiden raportoinnin.

• kuluvan vuoden loppuun mennessä Sivis oppilaitoksena pääsee
mukaan Koski-järjestelmään (Kansallinen opintorekisteri -ks. ”Oma
Opintopolku), jolloin meidänkin koulutusmallikoulutukset näkyvät
siellä jos näin haluamme.
• osastojen ja piirien työmäärä helpottuu kun voivat käyttää valmiita
pohjia Sivis -järjestämisilmoituksissa. tilastot, raportit – ei enää
tilastokyselyitä….
HUOM. PREA:n sertifioidut ensiapukoulutukset voidaan toteuttaa
Sivisverkossa ”Kopioi pohjaksi” –toimintoa käyttäen (ei koulutusmallia)
Jos käytössä on Sivisverkon ilmoittautumislomake, ei osallistujatietoja
tarvitse siirtää excelin kautta vaan ne kirjautuvat automaattisesti
järjestelmään.

Muuta ajankohtaista

• Integraatioiden suunnittelu on aloitettu. Tällä hetkellä suunnitellaan koulutusosallistujatietojen siirtämistä Sivisverkosta SPR:n tietovarastoon ja käydään
läpi tietosuojaselosteita.
• Ensiapuyhtiöstä saimme tällä viikolla Ea –kurssien ja Hätäea -kurssien OPSit
osastojen ja piirien käyttöön Sivis –tukien hakua varten.
• Sivisverkon kehittämiseen liittyvä koonti SPR:n tämän hetken tarpeista on
toimitettu Sivikseen. HUOM. Teidän käyttäjien kokemukset on tärkeitä ja voitte
olla mielellään yhteydessä sole.noranta@redcross.fi
• SPR ”rautalankaohje” Sivisverkon käyttöön valmistuu toukokuun aikana
testattavaksi. Elokuussa 18.8. klo 17-18:30 järjestetään webinaari aiheesta
vapaaehtoiskouluttajille, osastoille ja työntekijöille.
• Tässä ja Nyttiin juttu Sivistuen käytöstä tulossa
• Meidän ensiapupäivystäjän peruskurssi on juuri nyt esimerkkinä OPH:lle kun
Siviksen kanssa testaavat ”Koski” –järjestelmään liittymistä.

Ohjeita Sivisverkon kirjautumissivulla ja Sivischat palvelee–
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/kirjaudu
1) UKK - Usein kysytyt kysymykset (pdf)
2) Näin pääset alkuun Sivisverkossa (videotallenne 7 min)
3) Ennen koulutusta: Suunnitelman tekeminen (videotallenne 13
min)
4) Koulutuksen jälkeen: Selvityksen tekeminen (videotallenne 5
min)
5) Koulutuksen ohjeet 2021 (pdf)
6) Vertaisopintoryhmien ohjeet 2021 (pdf)
7) Ohjevideo ryhmätyötuntien lisäämiseen
Sivischat palvelee nopeasti!

