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Ohje Sivis-tuen hakuun 
 

Mikä Sivis? 
Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, ke-
hittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sen tavoitteena on aktiivisen kan-
salaistoiminnan edistäminen. Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Kes-
kusliitto ry, ja sitä valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.  
 

Mihin Sivis-tukea kannattaa hakea? 
Koulutuksiin ja kursseihin, joista koituu osastolle kuluja (esim. kouluttajan palk-
kio, tilavuokra), kun 
- Koulutus on vähintään 45 min pituinen 
- Osallistujia on vähintään 7 (yli 15-vuotiasta) 
- Koulutus ei tee voittoa 
 

Paljonko tuki on? 
- Max 20,50 e/oppitunti (45 min) 
- TAI max 55% kuluista 
- Järkeä saa käyttää: Tukea kannattaa hakea aina, jos kouluttajalle maksetaan 

palkkiota tai kurssista tulee muuten paljon kuluja. Jos suurin kulu on kahvipa-
ketti ja muutama pullapitko, hakeminen tuskin kannattaa. 
 

Tuen hakeminen 
Tukea voi hakea vain yksi Punaisen Ristin taho yhdestä koulutuksesta. Piiri hakee 
tukea aina, jos piiri maksaa kouluttajalle palkkiota tai jostain syystä huolehtii 
koulutustilan vuokrasta tai muista kuluista. Jos kouluttaja ei ota vastaan palkkiota 
ja kurssin kustannuksista (esim. tila) aiheutuu osastolle suuria kuluja, voi piiri 
auttaa tuen haussa.  

 
1. Ennen koulutusta 

Ilmoita koulutussuunnittelijalle (emilia.jokiaho@punainenristi.fi) viimeistään 3 
viikkoa ennen koulutusta: 

- Koulutuksen nimi  
- Aloitus- ja lopetusaika, kesto 
- Ohjelman pääkohdat / sisältö (jos uusi koulutus) 
- Paikka osoitetietoineen  
- Rednet-linkki, jos tapahtuma on jo viety sinne 
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- Kouluttajat ja kouluttajien sähköpostiosoitteet 

 
Lisää kurssimainokseen opintokeskus Siviksen logo. Lisätietoa 
https://sivis.kuvat.fi/kuvat/Graafinen+materiaali/.  

 
2. Koulutuksen jälkeen 

Toimita koulutussuunnittelijalle mieluiten heti koulutuksen jälkeen, mutta viimeis-
tään 3 viikon kuluessa: 
- Ohjelma (jos tullut muutoksia) 
- Kouluttajien nimet ja sähköpostiosoitteet (jos tullut muutoksia) 
- Kulut  
- Osanottajaluettelo (osanottajan nimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli (alle 6 

tunnin koulutuksesta riittää tieto, montako miestä ja naista osallistui). 
 
Koulutussuunnittelija täyttää selvityksen. Säilytä itse laskut ja muut tositteet esi-
tetyistä kuluista.  

 
Kulut, jotka huomioidaan Sivis-tuessa: 

- Osallistujien majoitus-, kahvi- ja ruokailukulut 
- Koulutusmateriaali- ja aineistokulut (omakustannushinta) 
- Maksetut opetuksen suunnittelupalkkiot ja opetuspalkkiot (max 50% opetus-

tuntien määrästä) 
- Muut maksetut palkkiot (esim. kurssin organisointi tai toimiminen kurssilla 

kouluttajan lisäksi tarpeellisena henkilönä) 
- Koulutustilojen vuokrat (jos Hietaniemenkadulla, riittää siitä maininta) 
- Opetusvälineiden vuokrat (esim. av-välineet, elvytysnuket) 
- Markkinointi ja tiedotus (esim. lehti-ilmoitukset, tiedotteet, kutsukirjeet) 
- Muut koulutuskulut (esim. todistukset/kpl, postitus) 
- HUP on määritellyt joidenkin koulutuskulujen hinnat valmiiksi, esim. kopiot, 

Hietaniemenkadun koulutustilojen vuokra jne. Hinnaston löydät täältä. Sinun 
ei tarvitse laskea valmiiksi esim. kopiokuluja, vaan ilmoittaa vain kopioiden 
määrä. 

- Jos kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettuna tuki ei saa olla 
yli 100 % 

Kysyttävää? 
Koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho (emilia.jokiaho@punainenristi.fi, 
0207012373, 0405948142) 
Ohjelma-avustaja Elina Tammi (elina.tammi@punainenristi.fi, 0406429015) 
https://www.ok-sivis.fi/palvelut.html 
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